
  Fatimská sobota
 Púť mužov

  Púť miništrantov

 Fatimská sobota
  Púť mamičiek v požehnanom stave

Púť hasičov
 Turíčna púť k Sedembolestnej

 Turíčna púť seniorov a chorých

 Púť gréckokatolíkov Bratislavskej eparchie
 Fatimská sobota

 
 Púť lekárov a zdravotníckych pracovníkov

 Púť motorkárov

 Fatimská sobota
 Duchovné cvičenia 1 

 Duchovné cvičenia 2

 Fatimská sobota

 Fatimská sobota / Dožinky /
 Národná púť k Sedembolestnej
 Národná púť seniorov a chorých

16. 9. - 17. 9. Cliptime (diecézne stretnutie
mládeže) - pešia púť mladých Marianka-Šaštín 
17. - 18. 9. Cliptime - program pre mladých
“Otvorené srdce”. Info na www.cliptime.sk.

Veľká noc 2016

Bulletín Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Číslo účtu: 2957403454/0200
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
Číslo 4/2015, Vianoce 2015. Kontakt: pute@bazilika.sk

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

Jeho ranami sme uzdravení
Utrpeniu sa v živote nedá vyhnúť. Bez 
ohľadu na to, či ide o malé odreniny alebo o 
hlboké životné traumy, utrpenie zasahuje 
nás všetkých. Jedna pravda však zostane 
vždy nemenná: Ježiš vidí naše utrpenie. 
Súcití s nami a vždy je pripravený zahrnúť 
nás svojimi milosťami. Túži vidieť, ako sa 
uzdravujeme a ako sa obnovujú naše sily.
Ježiš skutočne niesol naše neduhy a vzal na 
seba naše bolesti. Trpel pre naše neprávos-
ti a  jeho rany nás uzdravili (Iz 53). Je 
zrejmé, že nijaký neduh – od nepatrného 
zranenia až po smrteľné choroby – a nijaké 
previnenie – od malých nevinných lží až po 
ten najväčší hriech – neujdú Ježišovej 
pozornosti a jeho súcitu. Keď trpíš ty, alebo 
tebe blízky človek prechádza ťažkým 
obdobím často sa pýtaš: „Prečo práve ja?“ 
alebo „Musím cez to prejsť?“ alebo „Nebolo 
by lepšie, keby som zomrel?“Nevzdávaj to! 
Ježiš si prešiel touto cestou, on ju dôverne 
pozná a pozná aj každú tvoju bolesť. Ako 
Ježišovo umučenie otvorilo cestu k Veľkej 
noci, tak aj tvoje utrpenie povedie k po- 
výšeniu v tomto živote, alebo vo večnosti. 
Odovzdajme Ježišovi všetky rany spôsobe-
né našimi hriechmi alebo hriechmi iných. 

Povedzme mu aj o tých najbolestnejších, 
najskrytejších, najzahanbujúcejších, vyža- 
lujme sa mu. Jediné, čo potrebujeme, je 
dôvera v Kristovu moc a príhovor našej 
Mamy, ktorá trpí spolu so svojím Synom a 
láskavo objíma všetkých pozemských 
synov a dcéry v ich bolestiach.
Milosrdný Otec, nás pozýva, aby sme načer-
pali z prekypujúcich milostí. Odovzdaj svoj 
hriech Bohu, aby mohlo aj v tvojom živote 
platiť, že jeho rany ťa uzdravili. Zvlášť v 
tomto období, keď je dnes - zvonka i zvnút-
ra - vystavený najrôznejším negatívnym 
vplyvom, ktoré ho morálne nahlodávajú a 
rozdeľujú. Najviac sa útočí na manželstvo 
a rodinu, základnú bunku spoločnosti, 
ktorá zakúša dnes  mimoriadnu krízu ako 
nikdy. To je celkom osobitný dôvod putovať 
sem, modliť sa a vyprosovať pre náš národ 
milosť, odolať všetkým týmto pokušeniam 
doby. Pripomeňme si, že historický príbeh 
manželov, grófov Czoborových, ktorý bol 
na samom začiatku a z ktorého neskôr 
vznikol impulz na vystavenie baziliky, je 
práve o uzdravení ich krízového manžel-
stva a rodiny. Svätým Otcom vyhlásený Rok 
milosrdenstva môže byť osobitným podne-
tom k putovaniu... Pozývame vás na púť     
do svätyne našej Patrónky Slovenska.

Magazín Národnej svätyne v Šaštíne
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Putujme do národnej svätyne a 
vyprosujme obnovu rodiny

„Som príjemne prekvapená, akú máme 
prekrásnu národnú baziliku“ – poveda-

-

-

Czoborových, ktorý bol na samom 

-

-

-

PRÍHOVOR

don
Emil

   

  

   

   
   
   

   
   

2016

Vrcholom pútnickej sezóny v Národ-
nej svätyni je 15. september, sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie. Zrak 

dní uprie na našu Baziliku. Príprav-
-

milostí, slzy rôzneho druhu... aj toto 

Pozrime sa na putovanie do Šaštína 
nevšednou optikou. Niekde v minu-

zasiate semienko mariánskej úcty. 

-

 
-

Semienko dôvery a úcty rastie. 
„Hnojíš“ a zalievaš si ho sám a 

viera rastie do silnejšieho stromu. 

známych za teba odriekalo modlitby, 

Dnes si tu. Pred našou Patrónkou. 

svojho syna. Cítiš to a tešíš sa. 

úrody mariánskej úcty. 

PRÍHOVOR

don
Milan
Janák

SDB

direktor
miestnej

komunity
Saleziánov
don Bosca
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Ďakujeme Vám!

TÉMA / 7

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: 0903 160 904
(Prac. dni 9.00 - 12.00)
Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia 

alebo nám napíšte
a pošleme Vám šeky.

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

Pravidelná modlitba 
je tiež veľmi dôležitá

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka

INFO / 2

JEDNORAZOVO PRAVIDELNE

Národná svätyňa

1. MODLITBOU 1. MODLITBOU

3. PRÍSPEVKOM

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

- bulletín Národnej Svätyne domov do schránky
- informácie a novinky na e-mail
- vždy v nedeľu o 10:30 svätá omša obetovaná za dobrodincov

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:

Slovensku sme za posledné roky udelili 
ôsmim sudcom, osobitnú cenu – ako sa 
hovorí v zdôvodnení „za nekompromisnú, 
dlhodobú obhajobu princípov, občiansku i 
profesnú odvahu v mimoriadne konzervatív-
nom a skostnatenom systéme brániacom sa 
proti zásadným reformám, za odvahu a úctu 
k profesným hodnotám“ teda za činnosť pri 
ktorej „riskovali svoje kariéry a vystavovali 
sa hrozbe politického šikanovania“.
• Názov ceny je príznačný: Biela vrana. Nuž čo! 
Vrana k vrane sadá a vrana vrane oko nevykole 
– na bielu vranu sa ale vrhne celý kŕdeľ.
• Panna Mária – vzývame ťa ako Zrkadlo 
spravodlivosti, daj sa nám dožiť sa čias, keď 
naša spravodlivosť nebude len pokriveným 
zrkadlom našej vlastnej úbohosti ale keď sa u 
nás každý služobník spravodlivosti bude 
môcť pokojne pozrieť do zrkadla čistého 
svedomia, keď sa aj u nás obraz a úloha sudcu 
bude spájať skôr s predstavou vznešeného 
orla, vysoko sa vznášajúceho, kontrolujúceho 
ostrým zrakom svoje územie a nie s predsta-
vou kŕdľa krkavcov krákajúcich kdesi na 
mestskom smetisku, či vrán, vyďobávajúcich 
zo svojho stredu prípadnú bielu vranu.
Hlboko vnútri nás zasahuje bolesť zo stra- 
ty dôvery v dané slovo, v lásku a rodinu.
Pred vyše štvrťstoročím na našich uliciach, a 
námestiach sme snívali krásny sen, a spievajúc 
Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len, 
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň. 
Dnes sa nám chce povedať, že po našich uliciach 
odvtedy prešli veky, a, žiaľ, zobudili sme sa z 
onoho krásneho sna. Koľko z týchto našich 
sľubov sa ukázalo len prázdnym slovom?!
Nedodržanie daného slova ale nie je niečo, čo 
by sa týkalo len verejného života, či nášho 
správania sa na verejnosti. Vierolomnosť, 
klamstvo, podvod sa stali takým samo- 
zrejmým v každej sfére, že humpľujú aj tie 
najdôvernejšie ľudské väzby a vzťahy. Polovica 
z tých, ktorí si v úprimnom nadšení sľubovali 
manželskú lásku naveky, toto svoje dané slovo 
zobrali naspäť. Spreneverili sa mu v tej, či onej 
forme, vnútornou zradou, či aj vonkajším 
rozbitím zväzku. Vernosť danému slovu, 
zodpovednosť, vytrvalosť – tieto hodnoty sú 
náročné a často boli ohrozované. Dnes sa ale 

dostávajú do krízy osobitným, novým spôso-
bom. Prejavuje sa to aj v tom, koho dnes máme 
pred očami, ako naše vzory. Celebritami a 
hviezdami spoločenskej smotánky sú dnes 
skôr �inanční žraloci ako nasledovníci Matky 
Terezy, skôr zlatokopka, ako verná hájnikova 
žena, skôr ulízaný playboy než verný manžel, 
alebo v tom „lepšom prípade“ si necháme našu 
citovú sféru formovať gýčovitými telenovela-
mi turecko-latinskoamerického typu.
• Panna Verná, Ty si dala pri zvestovaní 
anjelovi svoje �iat – staň sa - a nikdy si svoje 
slovo neodvolala, ani si sa mu nespreneverila. 
Nauč nás vernosti danému slovu. Nauč nás 
ctiť si dané slovo. Kráľovná rodiny pomáhaj 
našim manželom žiarlivo strážiť dar vernosti 
a vzájomnej lásky.
• Ďakujeme ti za žiarivé príklady ľudí, ktorí s 
Božou pomocou ostali verní svojmu slovu, za 
rehoľníkov a rehoľnice, ktorí prežívajú verne 
svoje zasvätenie a slávia tento Rok zasvätené-
ho života.
• Ďakujeme ti za povzbudivý príklad 
mladých zamilovaných ľudí, verných snú- 
bencov, napríklad aj za tých, ktorí tu na deň 
sv. Valentína prichádzajú odovzdať si sľub 
lásky v predmanželskej čistote
• Ďakujeme ti za manželov, ktorí aj tu prichád-
zajú prosiť i ďakovať za dar života, ktorí ho 
prijímajú s vďačnosťou a pokorou a pre kto- 
rých je nová kolíska vzácnejšia a vítanejšia ako 
dovolenka v Chorvátsku, či nové auto v garáži.
• Ďakujeme ti za tie rodiny v ktorých sa slovo 
napĺňa svojim významom teda v ktorých ešte 
stále - vraj síce rodovo stereotypne, ale v 
podstate prirodzene - je otec otcom a matka 
matkou, synovia synmi a dcéry dcérami a 
ktoré sú označované ako tzv. tradičné, a teda 
bez onej príslovečnej fantázie, ktorú v tejto 
oblasti hrdo reprezentuje dúhovo pestrý rad 
antropologicko-matematických kombinácií a 
variant.
• Ďakujeme za žiarivé príklady manželov, 
ktorí vytrvali vo vzájomnej vernosti po celý 
život, za všetkých tých známych i neznámych 
ľudí na akomkoľvek poste verejného i privát-
neho sektoru u ktorých „áno“ je „áno“ a „nie“ 
je „nie“. 

 (na pokračovanie)(zdroj TKKBS)
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Otvorenie Roku milosrdenstva 
  V decembri 2015 (13.12.), pri  príležitosti vyhláse-

nia  Roku milosrdenstva, sme v Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíne otvorili Bránu milosr-
denstva. „Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť 
odpustky, sú pozvaní na znak hlbokej túžby po 
opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej 
bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále 
alebo na kostoloch, ktoré určí diecézny biskup, a tiež 
na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež 
stanovujem, že bude možné získať odpustky vo 
svätyniach, kde bude otvorená brána milosrden-
stva, a v kostoloch tradične považovaných za 
milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania 
odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou 
zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim 
re�lexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby 
boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním 
viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré 
nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta.“         
(z listu sv. otca Františka z 1.9.2015 adresovanú 
predsedovi Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie Mons. Rinovi Fisichellovi, dostupné 
na www.kbs.sk)

Pútnickú sezónu sme už tradične otvorili prvou 
veľkou Púťou zaľúbených, ktorá sa konala od 
12.-14.2.2016  s témou: „Milovať až do krajnosti!“. 
Svojou návštevou nás potešili veľmi zaujímaví 
hostia ako kapucín Marián Damián Szulowski, 
karmelitán Vojtěch Kodet, vdp. Maroš Lovič, Róbert 
Flamík SDB, vdp. Milan Čaniga a sestra Hermana 
Matláková. Účastníkom sa odborne venovali aj 
manželské páry, ktoré mladým odovzdávali svoje 
cenné skúsenosti a rady. Vyvrcholením programu 
bola nedeľná sv. omša, ktorú celebroval o.a. vladyka 
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. 

Prinášame Vám výber z homílie o. arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorá 
odznela na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii 2015.

pred Božou tvárou i tvárou ľudí a tých, ktorí 
sa v tejto oblasti previnili povzbudzuj k 
tomu, aby žili tak, aby si naozaj zaslúžili 
autoritu, ktorá im bola zverená.
Už chronickou je naša bolesť zo straty 
dôvery v spravodlivosť.
Celé desaťročia hovoríme o obnovení právne-
ho systému, o potrebe obnovenia dôvery v 
súdy a sudcov – a napriek tomu, podľa nedáv-
nej medzinárodnej štúdie, Slovensko v oblasti 
vymožiteľnosti práva, nielenže skončilo z 
krajín Európskej únie samozrejme ako úplne 
posledné ale spomedzi 144 krajín sveta sa 
umiestnilo na obdivuhodnom 140 mieste.
Naša spravodlivosť je teda ako blesk – nie že 
by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, 
že udrie len sem tam, a kto má správne 
namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí 
veľmi báť. V niečom je zasa naša spravodlivo-
sť pravým opakom blesku. Blesk totiž bije na 
vysoké miesta, kým naša slovenská spravodli-
vosť bije zväčša len na tie najnižšie miesta, ale 
takmer nikdy neudiera svojim trestom do 
tých páchateľov neprávostí, ktorí vytŕčajú a sú 
vysoko, ktorí sa tu roky beztrestne pretŕčajú, 
pretože čím je človek „vyššie“ tým menšia je 
pravdepodobnosť že by ho zasiahla. Viac ako 
2/3 ľudí považuje súdy za skorumpované, ale 
korupcia nie je len ich výsadou.
Už roky hovoríme o boji proti korupcii a 
drobné úplatky, zvlášť tie každodenné najmä 
v zdravotníctve, kde ich zo strachu o zdravie 
dávame najochotnejšie, sa občas prevalia a 
niekedy sa ich aj podarí potrestať, pritom ale 
súčasne ostáva verejným tajomstvom, dokon-
ca štatisticky podchyteným, že priemerná 
výšku úplatku, ktorú si pýtajú slovenskí 
podnikatelia z ceny zákazky alebo dotácie, je 
okolo 13%. Pomer odhalených a neodhale-
ných úplatkov je 1 k 1000 – na každé euro na 
ktoré sa prišlo je tu tisíc, ktoré úspešne prešli 
cez široké oká siete slepej spravodlivosti.
• Panna Mária, pred 2000 rokmi nám tvoj Syn 
v podobenstve rozprával o sudcovi, ktorý sa 
ani ľudí nehanbil, ani Boha nebál. Ale my 
máme aj čestných a vzorných sudcov veď na 

Našou treťou bolestnou stratou je strata 
dôvery v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie.
Za účinnej asistencie všetkých – i tých, ktorí 
by mali byť jej nositeľmi – sa čím ďalej tým 
viac vytráca prirodzená autorita, a to v rodin-
nom i občianskom živote, ba i v živote Cirkvi.
Tí, ktorým bola autorita ľudským, alebo i 
Božím právom zverená s ňou neraz ľahkomy-
seľne a hriešne hazardujú, zabúdajúc na to, že 
práve vtedy, keď sa s pocitom nadradenosti, 
bez lásky a bez zodpovednosti stavajú pred 
tých, ktorí boli zverení ich starostlivosti, v 
skutočnosti v ich srdciach búrajú aj zvyšky 
dôvery a podkopávajú základy rodinného, 
občianskeho i cirkevného spoločenstva. A je 
úplne jedno, či by sa tak správal otec alebo 
matka dávajúci zlý príklad svojim deťom, 
úradník, čakajúci na úplatok, alebo jednajúci s 
človekom ako s číslom, najčastejšie ako s 
nulou, policajt, ktorý nechráni a nepomáha 
ale zneužíva svoju právomoc, kňaz, ktorý je 
povýšenecký, lakomý alebo hrubý, biskup, 
ktorý by sa v prvom rade vnímal cez prizmu 
svojho úradu, alebo minister, či poslanec, keď 
sa školene usmieva do kamery šliapuc si po 
jazyku, popierajúc fakty odkazujúc nám tak 
nepriamo, že mu aj tak nič nemôžeme urobiť.
A čo my na to všetko? Mávneme rukou, odpľu-
jeme si a v duchu si povieme: „Všetci sú rovna-
kí, všetko je to jedna banda, ja už neverím 
nikomu a ničomu, všetci klamú, všetci kradnú, 
nikomu na mne nezáleží – aj ja si teda budem 
robiť čo chcem a vykašlem sa na všetkých a na 
všetko.“ Taká je neraz naša bezmocná reakcia. 
Výsledok je ten, že potom už naozaj hádžeme 
všetkých a všetko do jedného vreca, a so 
špinavou vodou vylievame z vaničky aj dieťa.
• Osvieť nás, Panna hodna úcty, ty Príbytok 
hoden cti, nauč nás skutočnej úcte a obnov v 
nás zaslúženú úctu i dôveru voči tým, ktorým 
bola zverená autorita, požehnávaj tých, ktorí 
si ju zasluhujú aj svojim konaním.
• Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí vykoná-
vajú svoje povolanie a poslanie spojené s 
autoritou v duchu pokory a zodpovednosti 

Púť zaľúbených



dostávajú do krízy osobitným, novým spôso-
bom. Prejavuje sa to aj v tom, koho dnes máme 
pred očami, ako naše vzory. Celebritami a 
hviezdami spoločenskej smotánky sú dnes 
skôr �inanční žraloci ako nasledovníci Matky 
Terezy, skôr zlatokopka, ako verná hájnikova 
žena, skôr ulízaný playboy než verný manžel, 
alebo v tom „lepšom prípade“ si necháme našu 
citovú sféru formovať gýčovitými telenovela-
mi turecko-latinskoamerického typu.
• Panna Verná, Ty si dala pri zvestovaní 
anjelovi svoje �iat – staň sa - a nikdy si svoje 
slovo neodvolala, ani si sa mu nespreneverila. 
Nauč nás vernosti danému slovu. Nauč nás 
ctiť si dané slovo. Kráľovná rodiny pomáhaj 
našim manželom žiarlivo strážiť dar vernosti 
a vzájomnej lásky.
• Ďakujeme ti za žiarivé príklady ľudí, ktorí s 
Božou pomocou ostali verní svojmu slovu, za 
rehoľníkov a rehoľnice, ktorí prežívajú verne 
svoje zasvätenie a slávia tento Rok zasvätené-
ho života.
• Ďakujeme ti za povzbudivý príklad 
mladých zamilovaných ľudí, verných snú- 
bencov, napríklad aj za tých, ktorí tu na deň 
sv. Valentína prichádzajú odovzdať si sľub 
lásky v predmanželskej čistote
• Ďakujeme ti za manželov, ktorí aj tu prichád-
zajú prosiť i ďakovať za dar života, ktorí ho 
prijímajú s vďačnosťou a pokorou a pre kto- 
rých je nová kolíska vzácnejšia a vítanejšia ako 
dovolenka v Chorvátsku, či nové auto v garáži.
• Ďakujeme ti za tie rodiny v ktorých sa slovo 
napĺňa svojim významom teda v ktorých ešte 
stále - vraj síce rodovo stereotypne, ale v 
podstate prirodzene - je otec otcom a matka 
matkou, synovia synmi a dcéry dcérami a 
ktoré sú označované ako tzv. tradičné, a teda 
bez onej príslovečnej fantázie, ktorú v tejto 
oblasti hrdo reprezentuje dúhovo pestrý rad 
antropologicko-matematických kombinácií a 
variant.
• Ďakujeme za žiarivé príklady manželov, 
ktorí vytrvali vo vzájomnej vernosti po celý 
život, za všetkých tých známych i neznámych 
ľudí na akomkoľvek poste verejného i privát-
neho sektoru u ktorých „áno“ je „áno“ a „nie“ 
je „nie“. 

Zázraky sa dejú aj dnes...

Až prišla ďalšia udalosť, ktorá sa odohrala v 
našom živote a ktorá súvisí so Šaštínom.
V tomto auguste sa veľmi zhoršil zdravotný 
stav môjmu otcovi, ktorý bol tiež veľmi 
zatvrdnutý, pokiaľ išlo o vieru a ani napriek 
vysokému veku a 2 roky trvajúcej vážnej 
chorobe, ktorá sa stále zhoršovala, nemal 
najmenší záujem dať si do poriadku svoj 
vzťah s Bohom. Vieru stratil v mladosti ako 
umelec, akademický maliar. Žil vo svojom 
svete ilúzii, považujúc vieru v Boha za nejaký 
výmysel.
Samozrejme, že sme sa tiež cela rodina viac 
rokov modlili za jeho obrátenie a Pán začal 
konať. Najprv sa stal "malý" zázrak, že otec 
prijal nášho syna, ktorý mu ako kňaz udelil 
sviatosť pomazania chorých. Aj keď sa zo 
začiatku otec zdráhal, predsa len si to 
nakoniec rozmyslel a sviatosť prijal. Krátko 
na to upadol do stavu, kedy už neprijímal 
potravu, mohol iba piť, ale nemohol ani 
rozprávať. Tento stav agónie trval asi 2 
týždne. Všetci sme zintenzívnili naše modlit-
by, až som sa napokon rozhodla, že pôjdem 
15. septembra na Púť do Šaštína k Sedembo-
lestnej Panne Márii. Tam v Bazilike som ju 
znova vrúcne prosila tento krát za obrátenie 
svojho otca a za záchranu jeho duše. Ďakova-
la som najprv za milosť, ktorú som vyprosila 
pre môjho uja a tetu. Úpenlivo a z hĺbky srdca 
som ju prosila, aby orodovala u svojho Syna 
za môjho otca a vyprosila mu milosť šťastnej 
hodiny smrti.
V pondelok som sa vrátila z púte a nasledujú-
ci večer otec zomrel. Prvý deň som cítila 
neistotu a mala som v srdci malé otázniky: 
Vypočul Pán naše modlitby?" Večer sa mi 
dostalo toto slovo: "Ak niekto prosí v mene 
môjho Syna a v súlade s mojou vôľou, jeho 
modlitba bude vypočutá." To ma čiastočne 

upokojilo a zaspala som.
Každé ráno, keď vstávam o 4.30, mám 
problém vstať, prežívam asi najnepríjemnejší 
okamih zo dňa, no nasledujúce ráno sa stala 
zvláštna vec: Bola som veľmi prekvapená, 
keď som sa zrazu zobudila a bola som úplne 
vyspatá a čerstvá. Ešte po tme som si zapálila 
sviečky a išla som sa pomodliť za otca. Zrazu 
som v tichu pocítila taký zvláštny pokoj, 
nepochopiteľnú radosť a vďačnosť. Skutočne 
sa to dá ťažko vysvetliť, ale rovnako ako pri 
ujovej smrti, aj teraz som nadobudla vnútor-
nú istotu, že otec aspoň v poslednej minúte 
svojho života zavolal na Pána a bol zachráne-
ný, že Matka Sedembolestná bola pri ňom.
Pomyslela som si: Aké je to zvláštne, že ujo aj 
môj otec, zomreli deň po mojom návrate z 
púte do Šaštína, veď nikto netušil, ako dlho 
môže ešte ich agónia trvať. Je to náhoda? Ja 
verím, že Panna Mária Sedembolestná 
vyslyšala naše modlitby a obom vyprosila 
milosť spásy. Som o tom hlboko presvedčená s 
vďačnosťou v srdci jej chcem povedať: "Vďaka 
Ti, Panna Mária Sedembolestná, vďaka Ti za 
všetky milosti, ktoré nám dávaš a vyprosuješ 
aj na tomto skutočne milostivom mieste v 
Šaštíne."
Týmto svedectvom by som chcela povzbudiť 
tých ľudí, ktorí napriek tomu, že sú veriaci (a 
stretla som takých) sa nemodlia za svojich 
príbuzných alebo známych, lebo pochybujú o 
tom, že je možné, aby sa títo zmenili. Chcela 
by som im povedať: "Nepochybujte, ale verte 
a odovzdávajte denne týchto ľudí do srdca 
Panny Márie. Panna Mária síce vždy vypočuje 
naše prosby, ak sú v súlade s Božou vôľou, ale 
sú na svete miesta, kde sa za nás Matka Božia 
prihovára vo zvýšenej miere. Takýmto 
miestom je bezpochyby aj Šaštín. Ja som sa o 
tom presvedčila.

Presvedčila som sa, že Šaštín je miesto, kde sa za nás Božia Matka 
intenzívnejšie prihovára
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Otvorenie Roku milosrdenstva 
  V decembri 2015 (13.12.), pri  príležitosti vyhláse-

nia  Roku milosrdenstva, sme v Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíne otvorili Bránu milosr-
denstva. „Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť 
odpustky, sú pozvaní na znak hlbokej túžby po 
opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej 
bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále 
alebo na kostoloch, ktoré určí diecézny biskup, a tiež 
na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež 
stanovujem, že bude možné získať odpustky vo 
svätyniach, kde bude otvorená brána milosrden-
stva, a v kostoloch tradične považovaných za 
milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania 
odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou 
zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim 
re�lexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby 
boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním 
viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré 
nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta.“         
(z listu sv. otca Františka z 1.9.2015 adresovanú 
predsedovi Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie Mons. Rinovi Fisichellovi, dostupné 
na www.kbs.sk)

Pútnickú sezónu sme už tradične otvorili prvou 
veľkou Púťou zaľúbených, ktorá sa konala od 
12.-14.2.2016  s témou: „Milovať až do krajnosti!“. 
Svojou návštevou nás potešili veľmi zaujímaví 
hostia ako kapucín Marián Damián Szulowski, 
karmelitán Vojtěch Kodet, vdp. Maroš Lovič, Róbert 
Flamík SDB, vdp. Milan Čaniga a sestra Hermana 
Matláková. Účastníkom sa odborne venovali aj 
manželské páry, ktoré mladým odovzdávali svoje 
cenné skúsenosti a rady. Vyvrcholením programu 
bola nedeľná sv. omša, ktorú celebroval o.a. vladyka 
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. 

Prinášame Vám výber z homílie o. arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorá 
odznela na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii 2015.

pred Božou tvárou i tvárou ľudí a tých, ktorí 
sa v tejto oblasti previnili povzbudzuj k 
tomu, aby žili tak, aby si naozaj zaslúžili 
autoritu, ktorá im bola zverená.
Už chronickou je naša bolesť zo straty 
dôvery v spravodlivosť.
Celé desaťročia hovoríme o obnovení právne-
ho systému, o potrebe obnovenia dôvery v 
súdy a sudcov – a napriek tomu, podľa nedáv-
nej medzinárodnej štúdie, Slovensko v oblasti 
vymožiteľnosti práva, nielenže skončilo z 
krajín Európskej únie samozrejme ako úplne 
posledné ale spomedzi 144 krajín sveta sa 
umiestnilo na obdivuhodnom 140 mieste.
Naša spravodlivosť je teda ako blesk – nie že 
by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, 
že udrie len sem tam, a kto má správne 
namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí 
veľmi báť. V niečom je zasa naša spravodlivo-
sť pravým opakom blesku. Blesk totiž bije na 
vysoké miesta, kým naša slovenská spravodli-
vosť bije zväčša len na tie najnižšie miesta, ale 
takmer nikdy neudiera svojim trestom do 
tých páchateľov neprávostí, ktorí vytŕčajú a sú 
vysoko, ktorí sa tu roky beztrestne pretŕčajú, 
pretože čím je človek „vyššie“ tým menšia je 
pravdepodobnosť že by ho zasiahla. Viac ako 
2/3 ľudí považuje súdy za skorumpované, ale 
korupcia nie je len ich výsadou.
Už roky hovoríme o boji proti korupcii a 
drobné úplatky, zvlášť tie každodenné najmä 
v zdravotníctve, kde ich zo strachu o zdravie 
dávame najochotnejšie, sa občas prevalia a 
niekedy sa ich aj podarí potrestať, pritom ale 
súčasne ostáva verejným tajomstvom, dokon-
ca štatisticky podchyteným, že priemerná 
výšku úplatku, ktorú si pýtajú slovenskí 
podnikatelia z ceny zákazky alebo dotácie, je 
okolo 13%. Pomer odhalených a neodhale-
ných úplatkov je 1 k 1000 – na každé euro na 
ktoré sa prišlo je tu tisíc, ktoré úspešne prešli 
cez široké oká siete slepej spravodlivosti.
• Panna Mária, pred 2000 rokmi nám tvoj Syn 
v podobenstve rozprával o sudcovi, ktorý sa 
ani ľudí nehanbil, ani Boha nebál. Ale my 
máme aj čestných a vzorných sudcov veď na 

Našou treťou bolestnou stratou je strata 
dôvery v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie.
Za účinnej asistencie všetkých – i tých, ktorí 
by mali byť jej nositeľmi – sa čím ďalej tým 
viac vytráca prirodzená autorita, a to v rodin-
nom i občianskom živote, ba i v živote Cirkvi.
Tí, ktorým bola autorita ľudským, alebo i 
Božím právom zverená s ňou neraz ľahkomy-
seľne a hriešne hazardujú, zabúdajúc na to, že 
práve vtedy, keď sa s pocitom nadradenosti, 
bez lásky a bez zodpovednosti stavajú pred 
tých, ktorí boli zverení ich starostlivosti, v 
skutočnosti v ich srdciach búrajú aj zvyšky 
dôvery a podkopávajú základy rodinného, 
občianskeho i cirkevného spoločenstva. A je 
úplne jedno, či by sa tak správal otec alebo 
matka dávajúci zlý príklad svojim deťom, 
úradník, čakajúci na úplatok, alebo jednajúci s 
človekom ako s číslom, najčastejšie ako s 
nulou, policajt, ktorý nechráni a nepomáha 
ale zneužíva svoju právomoc, kňaz, ktorý je 
povýšenecký, lakomý alebo hrubý, biskup, 
ktorý by sa v prvom rade vnímal cez prizmu 
svojho úradu, alebo minister, či poslanec, keď 
sa školene usmieva do kamery šliapuc si po 
jazyku, popierajúc fakty odkazujúc nám tak 
nepriamo, že mu aj tak nič nemôžeme urobiť.
A čo my na to všetko? Mávneme rukou, odpľu-
jeme si a v duchu si povieme: „Všetci sú rovna-
kí, všetko je to jedna banda, ja už neverím 
nikomu a ničomu, všetci klamú, všetci kradnú, 
nikomu na mne nezáleží – aj ja si teda budem 
robiť čo chcem a vykašlem sa na všetkých a na 
všetko.“ Taká je neraz naša bezmocná reakcia. 
Výsledok je ten, že potom už naozaj hádžeme 
všetkých a všetko do jedného vreca, a so 
špinavou vodou vylievame z vaničky aj dieťa.
• Osvieť nás, Panna hodna úcty, ty Príbytok 
hoden cti, nauč nás skutočnej úcte a obnov v 
nás zaslúženú úctu i dôveru voči tým, ktorým 
bola zverená autorita, požehnávaj tých, ktorí 
si ju zasluhujú aj svojim konaním.
• Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí vykoná-
vajú svoje povolanie a poslanie spojené s 
autoritou v duchu pokory a zodpovednosti 

Púť zaľúbených



Ďakujeme Vám!
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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: 0903 160 904
(Prac. dni 9.00 - 12.00)
Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia 

alebo nám napíšte
a pošleme Vám šeky.

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

Pravidelná modlitba 
je tiež veľmi dôležitá

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka
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JEDNORAZOVO PRAVIDELNE

Národná svätyňa

1. MODLITBOU 1. MODLITBOU

3. PRÍSPEVKOM

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

- bulletín Národnej Svätyne domov do schránky
- informácie a novinky na e-mail
- vždy v nedeľu o 10:30 svätá omša obetovaná za dobrodincov

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:

Slovensku sme za posledné roky udelili 
ôsmim sudcom, osobitnú cenu – ako sa 
hovorí v zdôvodnení „za nekompromisnú, 
dlhodobú obhajobu princípov, občiansku i 
profesnú odvahu v mimoriadne konzervatív-
nom a skostnatenom systéme brániacom sa 
proti zásadným reformám, za odvahu a úctu 
k profesným hodnotám“ teda za činnosť pri 
ktorej „riskovali svoje kariéry a vystavovali 
sa hrozbe politického šikanovania“.
• Názov ceny je príznačný: Biela vrana. Nuž čo! 
Vrana k vrane sadá a vrana vrane oko nevykole 
– na bielu vranu sa ale vrhne celý kŕdeľ.
• Panna Mária – vzývame ťa ako Zrkadlo 
spravodlivosti, daj sa nám dožiť sa čias, keď 
naša spravodlivosť nebude len pokriveným 
zrkadlom našej vlastnej úbohosti ale keď sa u 
nás každý služobník spravodlivosti bude 
môcť pokojne pozrieť do zrkadla čistého 
svedomia, keď sa aj u nás obraz a úloha sudcu 
bude spájať skôr s predstavou vznešeného 
orla, vysoko sa vznášajúceho, kontrolujúceho 
ostrým zrakom svoje územie a nie s predsta-
vou kŕdľa krkavcov krákajúcich kdesi na 
mestskom smetisku, či vrán, vyďobávajúcich 
zo svojho stredu prípadnú bielu vranu.
Hlboko vnútri nás zasahuje bolesť zo stra- 
ty dôvery v dané slovo, v lásku a rodinu.
Pred vyše štvrťstoročím na našich uliciach, a 
námestiach sme snívali krásny sen, a spievajúc 
Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len, 
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň. 
Dnes sa nám chce povedať, že po našich uliciach 
odvtedy prešli veky, a, žiaľ, zobudili sme sa z 
onoho krásneho sna. Koľko z týchto našich 
sľubov sa ukázalo len prázdnym slovom?!
Nedodržanie daného slova ale nie je niečo, čo 
by sa týkalo len verejného života, či nášho 
správania sa na verejnosti. Vierolomnosť, 
klamstvo, podvod sa stali takým samo- 
zrejmým v každej sfére, že humpľujú aj tie 
najdôvernejšie ľudské väzby a vzťahy. Polovica 
z tých, ktorí si v úprimnom nadšení sľubovali 
manželskú lásku naveky, toto svoje dané slovo 
zobrali naspäť. Spreneverili sa mu v tej, či onej 
forme, vnútornou zradou, či aj vonkajším 
rozbitím zväzku. Vernosť danému slovu, 
zodpovednosť, vytrvalosť – tieto hodnoty sú 
náročné a často boli ohrozované. Dnes sa ale 

dostávajú do krízy osobitným, novým spôso-
bom. Prejavuje sa to aj v tom, koho dnes máme 
pred očami, ako naše vzory. Celebritami a 
hviezdami spoločenskej smotánky sú dnes 
skôr �inanční žraloci ako nasledovníci Matky 
Terezy, skôr zlatokopka, ako verná hájnikova 
žena, skôr ulízaný playboy než verný manžel, 
alebo v tom „lepšom prípade“ si necháme našu 
citovú sféru formovať gýčovitými telenovela-
mi turecko-latinskoamerického typu.
• Panna Verná, Ty si dala pri zvestovaní 
anjelovi svoje �iat – staň sa - a nikdy si svoje 
slovo neodvolala, ani si sa mu nespreneverila. 
Nauč nás vernosti danému slovu. Nauč nás 
ctiť si dané slovo. Kráľovná rodiny pomáhaj 
našim manželom žiarlivo strážiť dar vernosti 
a vzájomnej lásky.
• Ďakujeme ti za žiarivé príklady ľudí, ktorí s 
Božou pomocou ostali verní svojmu slovu, za 
rehoľníkov a rehoľnice, ktorí prežívajú verne 
svoje zasvätenie a slávia tento Rok zasvätené-
ho života.
• Ďakujeme ti za povzbudivý príklad 
mladých zamilovaných ľudí, verných snú- 
bencov, napríklad aj za tých, ktorí tu na deň 
sv. Valentína prichádzajú odovzdať si sľub 
lásky v predmanželskej čistote
• Ďakujeme ti za manželov, ktorí aj tu prichád-
zajú prosiť i ďakovať za dar života, ktorí ho 
prijímajú s vďačnosťou a pokorou a pre kto- 
rých je nová kolíska vzácnejšia a vítanejšia ako 
dovolenka v Chorvátsku, či nové auto v garáži.
• Ďakujeme ti za tie rodiny v ktorých sa slovo 
napĺňa svojim významom teda v ktorých ešte 
stále - vraj síce rodovo stereotypne, ale v 
podstate prirodzene - je otec otcom a matka 
matkou, synovia synmi a dcéry dcérami a 
ktoré sú označované ako tzv. tradičné, a teda 
bez onej príslovečnej fantázie, ktorú v tejto 
oblasti hrdo reprezentuje dúhovo pestrý rad 
antropologicko-matematických kombinácií a 
variant.
• Ďakujeme za žiarivé príklady manželov, 
ktorí vytrvali vo vzájomnej vernosti po celý 
život, za všetkých tých známych i neznámych 
ľudí na akomkoľvek poste verejného i privát-
neho sektoru u ktorých „áno“ je „áno“ a „nie“ 
je „nie“. 

 (na pokračovanie)(zdroj TKKBS)



  Fatimská sobota
 Púť mužov

  Púť miništrantov

 Fatimská sobota
  Púť mamičiek v požehnanom stave

Púť hasičov
 Turíčna púť k Sedembolestnej

 Turíčna púť seniorov a chorých

 Púť gréckokatolíkov Bratislavskej eparchie
 Fatimská sobota

 
 Púť lekárov a zdravotníckych pracovníkov

 Púť motorkárov

 Fatimská sobota
 Duchovné cvičenia 1 

 Duchovné cvičenia 2

 Fatimská sobota

 Fatimská sobota / Dožinky /
 Národná púť k Sedembolestnej
 Národná púť seniorov a chorých

16. 9. - 17. 9. Cliptime (diecézne stretnutie
mládeže) - pešia púť mladých Marianka-Šaštín 
17. - 18. 9. Cliptime - program pre mladých
“Otvorené srdce”. Info na www.cliptime.sk.

Veľká noc 2016

Bulletín Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Číslo účtu: 2957403454/0200
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
Číslo 4/2015, Vianoce 2015. Kontakt: pute@bazilika.sk

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

Jeho ranami sme uzdravení
Utrpeniu sa v živote nedá vyhnúť. Bez 
ohľadu na to, či ide o malé odreniny alebo o 
hlboké životné traumy, utrpenie zasahuje 
nás všetkých. Jedna pravda však zostane 
vždy nemenná: Ježiš vidí naše utrpenie. 
Súcití s nami a vždy je pripravený zahrnúť 
nás svojimi milosťami. Túži vidieť, ako sa 
uzdravujeme a ako sa obnovujú naše sily.
Ježiš skutočne niesol naše neduhy a vzal na 
seba naše bolesti. Trpel pre naše neprávos-
ti a  jeho rany nás uzdravili (Iz 53). Je 
zrejmé, že nijaký neduh – od nepatrného 
zranenia až po smrteľné choroby – a nijaké 
previnenie – od malých nevinných lží až po 
ten najväčší hriech – neujdú Ježišovej 
pozornosti a jeho súcitu. Keď trpíš ty, alebo 
tebe blízky človek prechádza ťažkým 
obdobím často sa pýtaš: „Prečo práve ja?“ 
alebo „Musím cez to prejsť?“ alebo „Nebolo 
by lepšie, keby som zomrel?“Nevzdávaj to! 
Ježiš si prešiel touto cestou, on ju dôverne 
pozná a pozná aj každú tvoju bolesť. Ako 
Ježišovo umučenie otvorilo cestu k Veľkej 
noci, tak aj tvoje utrpenie povedie k po- 
výšeniu v tomto živote, alebo vo večnosti. 
Odovzdajme Ježišovi všetky rany spôsobe-
né našimi hriechmi alebo hriechmi iných. 

Povedzme mu aj o tých najbolestnejších, 
najskrytejších, najzahanbujúcejších, vyža- 
lujme sa mu. Jediné, čo potrebujeme, je 
dôvera v Kristovu moc a príhovor našej 
Mamy, ktorá trpí spolu so svojím Synom a 
láskavo objíma všetkých pozemských 
synov a dcéry v ich bolestiach.
Milosrdný Otec, nás pozýva, aby sme načer-
pali z prekypujúcich milostí. Odovzdaj svoj 
hriech Bohu, aby mohlo aj v tvojom živote 
platiť, že jeho rany ťa uzdravili. Zvlášť v 
tomto období, keď je dnes - zvonka i zvnút-
ra - vystavený najrôznejším negatívnym 
vplyvom, ktoré ho morálne nahlodávajú a 
rozdeľujú. Najviac sa útočí na manželstvo 
a rodinu, základnú bunku spoločnosti, 
ktorá zakúša dnes  mimoriadnu krízu ako 
nikdy. To je celkom osobitný dôvod putovať 
sem, modliť sa a vyprosovať pre náš národ 
milosť, odolať všetkým týmto pokušeniam 
doby. Pripomeňme si, že historický príbeh 
manželov, grófov Czoborových, ktorý bol 
na samom začiatku a z ktorého neskôr 
vznikol impulz na vystavenie baziliky, je 
práve o uzdravení ich krízového manžel-
stva a rodiny. Svätým Otcom vyhlásený Rok 
milosrdenstva môže byť osobitným podne-
tom k putovaniu... Pozývame vás na púť     
do svätyne našej Patrónky Slovenska.

Magazín Národnej svätyne v Šaštíne

Vianoce 2015BUDE / 8

Január
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Marec

Apríl

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

Putujme do národnej svätyne a 
vyprosujme obnovu rodiny

„Som príjemne prekvapená, akú máme 
prekrásnu národnú baziliku“ – poveda-

-

-

Czoborových, ktorý bol na samom 

-

-

-

PRÍHOVOR

don
Emil

   

  

   

   
   
   

   
   

2016

Vrcholom pútnickej sezóny v Národ-
nej svätyni je 15. september, sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie. Zrak 

dní uprie na našu Baziliku. Príprav-
-

milostí, slzy rôzneho druhu... aj toto 

Pozrime sa na putovanie do Šaštína 
nevšednou optikou. Niekde v minu-

zasiate semienko mariánskej úcty. 

-

 
-

Semienko dôvery a úcty rastie. 
„Hnojíš“ a zalievaš si ho sám a 

viera rastie do silnejšieho stromu. 

známych za teba odriekalo modlitby, 

Dnes si tu. Pred našou Patrónkou. 

svojho syna. Cítiš to a tešíš sa. 

úrody mariánskej úcty. 

PRÍHOVOR

don
Milan
Janák

SDB

direktor
miestnej

komunity
Saleziánov
don Bosca
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