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Drahí bratia a sestry.
Práve zakončenie Veľkonočného obdo-
bia, čiže Zoslanie Ducha Svätého, začí- 
na novú etapu v dejinách spásy. Vtedy 
apoštoli dostali odvahu vyjsť medzi 
ľudí a ohlasovať veľké diela, ktoré im 
Boh učinil. Z ľudí ustráchaných o�svo- 
je životy sa stali muži, ktorí sa neboja 
vzoprieť veľrade, ktorej členovia odsú-
dili na smrť Ježiša Krista. Vďaka darom 
Ducha Svätého sa mohli rozísť do 
celého sveta a ohlasovať Jeho Dobrú 
Novinu. Aj my sa za chvíľu rozídeme 
do rôznych kútov sveta na zaslúžený 
odpočinok a dovolenky. Avšak nesmie-
me ani pri oddychu zabúdať na Pána 
Boha, ktorý chce s�nami naozaj zdieľať 
všetky naše radosti aj starosti. Ak sa 
otvoríme na Jeho pôsobenie ani sa 
nám nesníva aké veľké milosti má pre 

nás pripravené. Tak ani ja som neve- 
del, čo má Boh pre mňa pripravené. 
Ešte pred ôsmymi rokmi som mal svoj 
vlastný plán, ale keď som povedal 
„Áno“ Božiemu plánu, začali sa diať 
úžasné veci. Asi by som to prirovnal     
k jazde na horskej dráhe. Z jednej 
strany je taká šialená, že človek sa až 
zľakne a� chce vystúpiť, ale z druhej 
strany sa mu to páči a chce vedieť,      
čo bude ďalej. Možno sa takto cítili      
aj apoštoli pod vplyvom Ducha Sväté-
ho. Ale nesmieme zabudnúť ani na 
Pannu Máriu, ktorá sa takisto modlila 
s Apoštolmi a ktorá, ako dobrá Matka 
stále očakáva svoje deti, až prídu 
domov. Na prahu prázdnin vám želám 
veľa krásnych zážitkov  v kruhu rodiny 
a vyprosujem vám Božie požehnanie 
na vašich cestách.
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Púť mužov 14. apríla
  Hlavnou témou tohtoročnej púte mu- 
žov bola - Spolupráca. O jej všestrannosti    
a pravidlách vo viacerých sférach života sa 
mali naši otcovia, muži dozvedieť počas 
putovania. Začínalo sa netradične, a síce 
na železničnej stanici v Senici, odkiaľ vyš- 
tartovali všetci účastníci pešieho putova-
nia. Obetovali námahu a sily nielen fyzické 
ale aj psychické, kedy sa museli vzdať 
pohodlia a chlapského oddychu možno 
práve pri pive alebo sa odpútať od práce, 
ktorú bolo treba urobiť... Putujúci muži       
si však vybrali trochu iný oddych, aktívny      
i duchovný súčasne. Trasa púte viedla cez 
Šajdíkove Humence, kde si mohli vypočuť 
krátku úvahu na tému Spolupráca v Biblii, 
ktorú sa im snažil priblížiť rektor Národ-  
nej svätyne, páter Ondrej Kentoš. Ďalšou  
zastávkou počas púte bol kostol sv. Petra 

PUTOVALI K SEDEMBOLESTNEJ

apoštola v Borskom Mikuláši, kde sa chlapi 
dozvedeli o spolupráci v spoločenstve z úst 
Marka Novotného z Trnavy. Nechýbalo ma- 
lé občerstvenie a peší pútnici opäť vyrazili 
na cestu. Celá devätnásť kilometrová trasa 
púte bola rozvrhnutá tak, aby mali muži 
možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia, zažiť 
spoločenstvo, navzájom si predávať skúse-
nosti zo svojich životných situácií ako sa 
im darí, či nedarí spolupracovať alebo len 
tak v tichu putovať a tešiť sa na spoločné 

    Dňa 26. mája 2018 prijal sviatosť 
kňazstva z rúk Mons. Stanislava Zvolen-
ského bratislavského arcibiskupa metro-
politu v Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie trnavský rodák páter Martin Gajar-
ský. Už od minuloročného leta pomáhal 
tunajšej komunite pavlínov ako diakon. 
Svoju primičnú svätú omšu slávil hneď      
na druhý deň vo svojej rodnej farnosti         
v Trnave - Tulipáne. So svojim novokňaz-
ským požehnaním neobišiel ani Národnú 
svätyňu, svätú omšu v spoločenstve far- 
skej rodiny a�pútnikov slávil 10. júna. 
       Pátrovi Martinovi vyprosujeme na prí- 

Komunita pavlínov v Šaštíne sa rozrástla

hovor Sedembolestnej Panny Márie veľa 
Božích milostí, aby ho stále sprevádzali     
na jeho ceste ku svätosti odteraz už v�služ- 
be kňaza.
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PUMIN 2018 Púť miništrantov 28. apríla
  Aj v tomto roku sme sa mohli tešiť 
bohatej účasti veľkých i malých miništran-
tov. Na púť prišli spolu s kňazmi, diakonmi, 
animátormi a s niektorými rodičmi. Nechý-
bala naozaj revolučná téma výstižne nazva-
ná „misia - odvaha alebo s odvahou zdieľať 
vieru.“ Deti sa dozvedeli, že každý má vo 
svojom živote určitú misiu, teda úlohu ale- 
bo poslanie, ktorú máme s Božou pomo-
cou plniť a ktorú nám určil náš nebeský 
Otec. Celý program púte bol koncipovaný 
tak, aby v našich chlapcoch podporil nielen 
odvahu v turnajoch, súťažiach a v odváž-
nych hrách, ale predovšetkým, aby chlap-
ci-miništranti vedeli v sebe nájsť aj odvahu 
srdca. Táto myšlienka rezonovala aj v kate- 
chéze dona Jozefa Luscoňa, ktorý sa hneď 
v úvode opýtal chlapcov: Kto mal podľa 

Vás najväčšiu odvahu? Odpoveď prišla 
takmer okamžite: „Pán Ježiš, ktorý mal 
odvahu za nás trpieť“ odpovedal jeden          
z miništrantov. Aj takto výnimočne vnímali 
odvahu naši malí pútnici. Odvaha nielen 
ako slovo, ale ako skutok vyvierajúci             
z ozajstnej lásky.
  Počas slávenia poludňajšej svätej omše 
v homílii otec arcibiskup Ján Orosch mi- 
ništrantov povzbudil, aby sa z nich stali 
„profíci“. Miništranti, ktorí sa vzdelávajú      
a vedia dobre prečo sú pomocníkmi pri 
oltári, aby vedeli čo pri oltári robia, prečo     
a kedy, aby poznali názvy a zmysel všetké-
ho čo liturgia prináša, ale hlavne aby nosili 
v srdci Pána Ježiša a utiekali sa k svojim 
patrónom sv. Domonikovi Sáviovi a sv. 
Tarzíciovi. 

stretnutie s našou Matkou v Národnej svä- 
tyni. Tu sa mohli prichýliť po sparnom          
a namáhavom dni, aby načerpali nové sily 
počas slávenia svätej omše s kazateľom 
otcom Vladimírom Beregim. Ten mužov 
hneď vyzval, aby žili vieru odvážne, čestne, 
priamo, chlapsky, aby sa snažili čo najviac 
podobať Ježišovi a neúnavne spolupraco-
vať na Božom pláne.
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Púť matiek 13. mája

  V nedeľu práve na Deň matiek sa           
v tomto roku realizovala Púť matiek. Výni- 
močnosťou púte sa stalo aj to, že sa po 
prvý krát uskutočnilo v rámci programu 
púte i diecézne stretnutie Modlitieb matiek 
z komunity Útecha. O 10.30 hodine boli   
už všetky mamičky ako aj ostatní veriaci    
v bazilike, aby mohli spoločne pristúpiť     
k sláveniu svätej omše s kazateľom otcom 
Matejom Kasanom SJ. V homílii pripome-
nul mamičkám, aby sa vystríhali mater-
ského vyhorenia, ku ktorému prichádza     
v návale práce kedy zabúdajú na odpoči-
nok. Deti i manželia potrebujú mamu 
spokojnú, usmievavú, pretože vtedy je aj 
celá rodina šťastná. Platí to samozrejme aj 
naopak, kedy si myslia, že všetko musia 
urobiť samy pretože to urobia najlepšie. 
Pozor na pýchu! Ďalším negatívnym 
momentom vo výchove je aj to, kedy 
chceme dať deťom všetko. Otec Matej 
nám pripomína, že sa máme hlavne za 
naše deti modliť, modliť nielen za všetky 
možné dobrá v ich životoch, ale hlavne za 
ochranu pred Zlým. Panna Mária Fatimská 

tiež naučila deti modliť sa. Nech je nám 
najčistejším vzorom pokorného, láskypl-
ného, odpúšťajúceho materinského srdca. 
Homíliu ukončil žalmom z liturgie dňa: 
„Dobroreč moja duša Pánovi a nezabúdaj 
na jeho dobrodenia.“ Nemáme zabúdať 
ďakovať za všetko, čo máme, pretože to 
máme od Boha. 

Počas svätej omše boli vystavené k ve- 
rejnej úcte relikvie sv. Gianny Beretty 
Mollovej, novodobej svätice 20. storo-
čia, lekárky, matky ktorá obetovala svoj 
život za život svojho štvrtého dieťaťa. Za 
svätú bola vyhlásená sv. Jánom Pavlom 
II. 16. mája v roku 2004. Je patrónkou 
matiek, lekárok a nenarodených detí. 
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Púť zdravotníckych pracovníkov 9. júna

    V tento deň sa uskutočnil III. ročník 
Celoslovenskej púte zdravotníckych pracov- 
níkov. Hlavným celebrantom svätej omše 
bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. V ho- 
mílii vyzdvihol mimoriadnu službu, ktorú 
vykonávajú všetci zdravotnícki pracovníci. 
Pripomenul, že službu pomoci a lásky vyko- 
návajú tiež kňazi, rehoľné sestry, dobrovoľ-
níci v nemocniciach, hospicoch, charitatív-
nych organizáciách, domovoch seniorov, 
ale tiež napríklad v detských domovoch. Títo 
všetci by sa mali o svojich blížnych s láskou 
starať, nielen ošetrovaním tela, ale aj láska-
vým slovom, povzbudením, nádejou, preja-
vovaním úcty, pochopenia, empatie. Otec 
arcibiskup sa dotkol aj veľmi vážnej témy      

a priamo poukázal na lekárov, ktorí sa spre- 
neverili svojej lekárskej práci tým, že vyko- 
návajú interrupcie. Namiesto zachraňovania 
zabíjajú nevinné životy. 
  My všetci sa ocitáme niekedy v úlohe 
uzdravujúceho inokedy potrebujeme po- 
moc. Otec arcibiskup nám odporučil, nech 
je nám vzorom vždy Pán Ježiš, ktorý nás 
prišiel uzdravovať, ktorý prišiel slúžiť, ktorý 
niesol svoj kríž a zomrel za nás. Skúsme sa 
v utrpení spájať s ním, stretnúť sa s jeho 
Matkou na kalvárii nášho života, aby naše 
bolesti boli nakoniec oslávené v nekonečnej 
radosti. Na záver sa všetci zdravotníci ako aj 
prítomní veriaci zasvätili Sedembolestnej 
Panne Márii Patrónke Slovenska.



     Pod tým istým archívnym číslom ako 
list biskupa Spácaia sa nachádza aj opis 
udalostí a zázračných vyslyšaní v Šaštíne 
pri trojhrannej kaplnke v máji, júni a júli       
r. 1732 ako informácia biskupa Spácaia 
pre arcibiskupa Esterházyho. Biskup Spá- 
cai vo svojom liste píše, že tento výpis zo 
spisov v Šaštíne by mohol byť aj podkla-
dom pre komisiu, ktorá by sa udalosťami 
v Šaštíne úradne zaoberala. Nasledujúci 
preklad je z latinského originálu uložené-
ho v ostrihomskom starom archíve pod 
číslom 1028: 

   Roku 1564 nevedno kto, postavil v Šaš- 
tíne trojhrannú kaplnku. Vojde sa do nej 
šesť ľudí. V kaplnke je drevená socha 
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá drží    
v náručí telo Pána Ježiša po sňatí z kríža. 
Kaplnka bola pred deviatimi rokmi, ako 
hovorí ľud, prístupná všetkým ľuďom. 
Teraz však podľa nového plánu patrí do 
ohradenej bažantnice. Ľudia hovoria, že     
v čase moru zúriaceho v Uhorsku roku 
1685 pri kaplnke pochovávali mŕtvych. 
Roku 1705 tam pochovali okolo štyristo 
zabitých vojakov. Kým bol ku kaplnke 
prístup, mali ju všetci v úcte. Keď kaplnku 
ohradili, ostala opustená a zanedbaná.     
V tomto roku nám však bolestná Panna 
Mária znameniami a uzdraveniami v apríli 

HISTORICKÉ OKIENKO

UZDRAVENIA A VYSLYŠANIA V ROKU 1732

a v máji r. 1732 potvrdila, že je našou mi- 
losrdnou Matkou. 
    
    Jozef Walter, tridsaťtriročný, je hájni-
kom na panstve a má na starosti i zá- 
hradu s chovom bažantov, v ktorej stojí 
kaplnka. Stalo sa to 5. apríla. Popoludní   
o ôsmej hodine po zvonení na Anjel Pána 
prišiel do záhrady. Bolo to deň po sviatku 
bolestnej Panny Márie, sobota pred Kvet-
nou nedeľou. Naraz videl dve obrovské 
svetlá, akoby dva veľké svietniky, ktoré 
osvetľovali kaplnku. Pri pohľade na ne sa 
prežehnal a odišiel zo záhrady. Je ochotný 
prísahou to potvrdiť. 
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  Andrej Fišer, štyridsaťosemročný je 
zahradník na panstve Coborovcov. Jeho 
úlohou je obrábať časť spomenutej záhra-
dy. Fišer tvrdí, že 14. mája okolo dvaná-
stej napoludnie kráčal smerom ku kapln-
ke. Naraz počul po slovensky vyslovovať 
tieto slová: „Bože môj, Bože môj, celý 
svet ma opustil!“ Keď to počul, prestraše-
ný padol pred kaplnkou na kolená a začal 
sa modliť. Mlčal o tom až do 19. mája. 
Svedomie mu to však veľmi silno vyčítalo. 
Keď už nevládal zniesť výčitky, pristúpil     
k sviatosti pokánia a k svätému prijíma-
niu. Potom už o tom, čo počul, slobodne 
rozprával. Je ochotný všetko odprisahať. 
No ešte predtým značne vzrastal počet 
ctiteľov Panny Márie. Ich nábožnosť trvá 
dodnes. Medzi tými, čo si takto uctievajú 
a vzývajú bolestnú Matku, sú aj takí, čo 
svedčia, že dostali od milosrdnej Matky 
rozličné milosti a vyslyšania. 

   Pán Ján Bezdecký a jeho manželka. 
Majú päťročnú dcéru Annu Máriu. Keď 
mala osemnásť mesiacov, ochorela na 
osýpky. Na ľavom očku sa jej utvorilo 
beľmo. Márne boli všetky lieky. Bolo 
nebezpečenstvo, že úplne oslepne. Dňa 
21. mája r. 1732 starostlivá matka zašla    
s�dcérkou ku kaplnke. Tu zasvätila svoje 
drahé dieťa Panne Márii. Potom jej kázala 
modliť sa tri razy obísť kaplnku. Obetovali 

Panne Márii i nejaký peňažný milodar. 
Bolo asi päť hodín popoludní. Vrátili sa 
domov. Matka sa nazdávala, že si od 
Panny Márie dar uzdravenia nevyprosili. 
Na druhý deň 22. mája bol sviatok Nane-
bovstúpenia Pána. Matka ako vždy šla 
dieťaťu obviazať oko. Bolo však čisté          
a� dcérka videla. Je presvedčená, že jej 
dcérka dostala milosť uzdravenia od Pan- 
ny Márie. Rodičia sú zo Stráží a všetci        
v dome sú ochotní potvrdiť to prísahou.
 
  Anna Mikulová, tridsaťpäťročná, zo Šaš- 
tína je presvedčená, že Panna Mária 
uzdravila jej štvorročného chlapčeka. 
Chlapec dostal padúcnicu, celé tri hodiny 
sa ukrutne zvíjal. Poradili jej, aby chlapca 
zasvätila Panne Márii. Hneď ho vzala           
a�utekala s�ním ku kaplnke. Tam sa mod-
lila a chlapca zasvätila Panne Márii. Zách- 
vat padúcnice v tom okamihu prestal, 
hoci chlapec celou cestou ku kaplnke 
ukrutne trpel. Stalo sa to 26. mája r. 1732. 

(pokračovanie v budúcom čísle, zdroj: 

Ernest Macák: Naša Sedembolestná Matka, 

rok vydania 2004) 
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Aby bol každý pútnik, ktorý
do Šaštína smeruje,
zahrnutý milosťami
a silou do ďalších dní.

Ak chcete ponúknuť svoje sily
a čas, budeme Vám vďační.
Celá organizácia si vyžaduje
mnoho šikovných rúk.
V prípade záujmu sa ohláste
na pute@bazilika.sk Ak sa chcete pravidelne

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

ZAREGISTROVAŤ sa môžete:
Telefonicky: +421 903 160 904
      +421 34 654 2111
(Prac. dni 9.00 hod. - 12.00 hod.)
Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia 

alebo nám napíšte
a pošleme Vám poštové 
poukážky.

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

Pravidelná modlitba 
je tiež veľmi dôležitá.

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka.

JEDNORAZOVO PRAVIDELNE
1. MODLITBOU 1. MODLITBOU

3. PRÍSPEVKOM

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

- bulletin Národnej svätyne domov do schránky
- informácie a novinky e-mailom
- vždy v nedeľu o 10.30 hod. 
 svätá omša obetovaná za dobrodincov

VÝHODY PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE:

Ďakujeme Vám!

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2018

4.8. / 16.00 Fatimská sobota

7.7. / 16:00 Fatimská sobota

AUGUST

1.9. / 16.00 Fatimská sobota
   – Dožinky
15.9. / Národná púť 
      k Sedembolestnej
16.9. / Národná púť seniorov 
      a chorých
29.9. / Púť MZK (Modlitby 
      za kňazov)

6.10. / 16.00 Fatimská sobota
7.10. / Púť nalomených sŕdc
20.10. / Púť abstinentov

SEPTEMBER

OKTÓBER

3.11. / 16.00 Fatimská sobota

NOVEMBER

Národná svätyňa Bazilika 
Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín - Stráže

JÚL 2018


