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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 
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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.
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Pripomenuli sme si výročia
18.10. 
Vyhlásenie sochy Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne za milostivú dekrétom ostrihom-
ského arcibiskupa Imricha Esterházyho v roku 1732.

23.11. 
Povýšenie chrámu v Šaštíne titulom Basilica Minor dekrétom vtedajšieho pápeža  Pavla VI. 
v roku 1964.  •  (dňa 14. októbra 2018 bol Pavol VI. svätorečený)

 Šaštínska Národná svätyňa, Bazilika 
Sedembolestnej Panny Márie, bola 29. sep- 
tembra dejiskom púte za kňazov. Jej piaty 
ročník pripravilo tradične hnutie Modlitby za 
kňazov (MZK). Púť bola súčasťou 40-dňovej 
reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Tá sa 
začala na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie a trvala do 24. októbra. 
 Na úvod programu sestry z Kongregácie 
milosrdných sestier Svätého kríža vystavili 
pred oltár relikvie bl. Titusa Zemana a bl. 
sestry Zdenky. Potom sprevádzali pútnikov 
na Krížovej ceste za kňazov.
 Na svätej omši, ktorej hlavným celebran-
tom bol bratislavský arcibiskup metropolita 
Stanislav Zvolenský, sa zúčastnilo ďalších 
desať kňazov. Do Národnej svätyne doputo-

Púť za kňazov po piatykrát v bazilike.
vali spolu so svojimi farníkmi. Arcibiskup 
Stanislav Zvolenský vyjadril vďačnosť za to, 
že sa veriaci modlia za svojich duchovných 
pastierov. Zároveň prosil, aby v modlitbách 
vytrvali: „Prosíme vás o modlitby predovšet-
kým za to, aby sa kňazom darilo prekonávať 
ľudské slabosti a najväčšiu radosť mali z toho, 
že slúžia Bohu.“ Vedúci hnutia MZK Samuel 
Brečka sa na záver svätej omše poďakoval 
arcibiskupovi za jeho slová a podporu. 
Zároveň vyjadril vďaku za oficiálne schválenie 
hnutia (podľa normy kán. 299 Kódexu 
kánonického práva) a modlitebníka, ktorý 
bude výbornou pomôckou pre jednotlivcov       
i spoločenstvá ochotné modliť sa za kňazov.
 Po piesňach kapely MZK band sa pútni-
kom prihovorila Annamária Vančová, prav- 

foto
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14.-16.9. 2018

Púť ružencových bratstiev 6.10.2018

nučka Jozefa Kubalu. Podnikateľ a otec 
siedmich detí sa po zatknutí dnes už blaho-
slavného Titusa Zemana podieľal na ďalšom 
prevádzaní kňazov a bohoslovcov za hranice. 
Dojemné svedectvo o mužovi pevnej viery, 
ktorému komunistický režim po mučení           
a neľudskom zaobchádzaní nadelil za vlastiz-
radu 15 rokov tvrdého väzenia, končila jeho 
pravnučka slovami: „Napriek prežitému a trom 
infarktom pradedko nestratil vieru v dobroti-
vosť Boha.“
 Či a prečo je potrebné modliť sa za kňazov 
vo svojej prednáške analyzoval aj rímskoka-
tolícky kňaz a predstavený združenia Inštitút 
Krista Veľkňaza v Žakovciach otec Marián 
Kuffa. „Nekop do kríža! Poníženie a potupe-
nie neznamenajú koniec, ale začiatok nového 
života.“ „Pokora je nádoba na lásku.“ „Boh 
znemožňuje vodcov, aby nezhoreli v pýche.“ 

 Púť ružencových bratstiev každoročne 
pripravuje Dominikánske mariánske centrum 
(DMC) so sídlom v Košiciach, v spolupráci      
s miestnou komunitou otcov pavlínov v Šaští-
ne. V tomto roku sme sa mohli tešiť už dva- 
nástemu  ročníku tejto tradičnej púte, ktorej 
sa zúčastnilo okolo dvetisíc pútnikov z rôz- 
nych častí Slovenska. Program slávnosti 
začal o 9.00 hod. privítaním pútnikov a  mod-
litbou posvätného ruženca. Nasledovala 
prednáška na tému Ježišov krst v Jordáne        
v podaní fr. Ireneja Fintora OP. Hlavným 
kazateľom poludňajšej svätej omše bol otec 
biskup  Mons. Stanislav Stolárik. Homíliu 
začal otázkou, ktorú v zápätí rozvinul do 
zaujímavej analógie: „Spomínate si na pieseň 
Päťdesiat perál? Päťdesiat perál vo vrecku 
mám, každý si myslí, že som boháč. Tak som 
boháč alebo niesom boháč? Perly sú predsa 
najstaršie a najušľachtilejšie kamene. Perly sú 
znakom lásky, sú pekné, sú čisté. Mnohí ho- 

„Aj dobrú vec použiješ zle, ak neprečítaš 
návod.“ Tieto a podobné myšlienky vypreva-
dili pútnikov na cestu domov spolu s pozva-
ním na budúcoročný šiesty ročník púte. 

Ivana Potočňáková

voria, že majú v sebe zakliate svetlo. Ale to 
svetlo je ovocím dlhého a trpezlivého nesenia 
utrpenia, keď vznikali  tieto perly v perlorodke. 
A tak ako sa rodia perly, tak sa rodí aj šťastie 
človeka. V utrpení, často v bolestiach.“ 
 Otec biskup pripodobnil ruženec takýmto 
perlám, slzám Panny Márie, ktoré podľa jeho 
slov „otvárajú brány neba.“ Perly v ruženci 
nahradili iné materiály ako sklo, drevo, kov, 
ale aj napríklad podľa príkladu blahoslavené-
ho Titusa Zemana - chlieb, z ktorého si ru- 
ženec v časoch neslobody, vo väzení, v kto- 
rom bol neľudsky mučený sám vyhotovil. 
Podľa vzoru Panny Márie, ktorá nám neustále 
pripomína v zjaveniach z Lúrd i vo Fatime, 
neochabujme v modlitbe posvätného ruženca 
a v pokání, tak ako neochaboval ani sv. 
Dominik, ktorému túto vzácnu šnúru – 
ruženec Panna Mária odovzdala. Otec Stani-
slav napokon prirovnal ruženec, inšpirujúc sa 
slovami svätého Jána Pavla II., najvzácnej-

foto
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Oslávili sme vzácne narodeniny.

šieho pútnika baziliky v Šaštíne, k vzácnemu 
pokladu. Pokladu, ktorý nemá zostať skrytý 
pred ľuďmi niekde na pustom ostrove. A či sa 
nestráca zo životov veriacich ľudí? Otec 
biskup nás povzbudzuje: „Spomeňte si na 
slová evanjelia, čo to znamená v živote člove-
ka, ktorý našiel na poli poklad. Obetoval 
všetko a kúpil to pole, len aby získal tento 

 Dňa 21. novembra sme mali vzácnu 
príležitosť zúčastniť sa ďakovnej svätej omše 
v bazilike z príležitosti oslavy životného 
jubilea nášho otca arcibiskupa Mons. Stani-
slava Zvolenského metropolitu Bratislavskej 
arcidiecézy. Celému kolégiu otcov biskupov 
Slovenska, vyše 200  kňazom ako aj prítom-
ným veriacim sa v homílii svätej omše, ktorej 
súčasťou bolo tiež úprimné poďakovanie 
spojené s blahoželaním, prihovoril Mons. 
Bernard Bober arcibiskup metropolita Košic-
kej arcidiecézy. Prinášame Vám časť z jeho 
homílie na mnohých  miestach veľmi osobnej 
venovanej priamo gratulantovi, ale ktorá sa 
zároveň dotýka  každého z nás.
 „Tu, na tomto svätom mieste v našej Ná- 

vzácny poklad. Nech sa stane  ruženec tvojím 
modlitbovým pokladom.“ Nech nám pomá-
hajú veľkí svätí ctitelia modlitby posvätného 
ruženca ako sv. Faustína, sv. Ján Pavol II., 
sv. páter Pio, sv. Ľudovít Mária Grignion         
a zástupy ďalších. Pridajme sa k nim, veď ako 
povedal aj otec  Stanislav na záver homílie: 
„Ruženec je nádejou pre záchranu sveta.“

rodnej svätyni sme sa už veľakrát presvedčili, 
že Mária nás nielen jednotlivo, ale aj celý náš 
slovenský národ posúva bližšie k Ježišovi. 
Kľúčové momenty našich dejín sme prežívali 
vždy spolu s ňou a aj Ty, drahý brat Stanislav, 
si urobil veľmi dobre, že si jej odovzdal               
a zasvätil celý svoj život i svoju arcipastiersku 
službu a že si sa rozhodol práve tu, v jej 
otvorenom náručí ďakovať za dar života              
i kňazstva. Už si to sám pred chvíľkou  pove-
dal, že Boh je darcom života. Boh Ti dal život 
a celým životom ťa sprevádza s veľkou 
starostlivosťou. Pochádzaš zo zbožnej rodiny 
z trnavského prostredia. Od detstva si mi- 
ništroval v trnavských kostoloch. Zamiloval 
si si milostivý obraz Panny Márie trnavskej, 
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Matičky trnavskej. Práve dnes sa v Trnave 
končí novéna na jej počesť. Ona ťa formovala 
vo svojej škole a priviedla ťa ešte bližšie            
k svojmu  synovi Ježišovi. Ona stála pri Tebe 
keď si sa rozhodoval pre kňazstvo. Ona bola 
s Tebou keď si 13. júna v roku 1982 v Dóme 
sv. Martina v Bratislave prijal kňazskú vys- 
viacku. Videla, ako sa diktatúra komunizmu 
dotkla aj Tvojho života. Po vysviacke si bol 
pol roka bez štátneho súhlasu. Nebeská 
Matka Ťa povzbudzovala, aby si sa nebál, keď  
Ťa za biskupa menoval sv. pápež Ján Pavol II. 
v roku 2004. Biskupom si už štrnásť rokov        
a túto bratislavskú arcidiecézu vedieš od 
februára roku 2008, teda 10 rokov.                                                           
 Čas plynie a veľmi rýchlo plynie a mení 
naše tváre, ale postoj nášho srdca voči 
Pánovi je nemenný. Podľa vzoru nebeskej 
Matky si dokázal aj ty vždy povedať: Fiat 
voluntas Tua – Nech sa stane Pane vždy Tvoja 
vôľa. Toto je tvoje biskupské heslo. A Ty ho      
s pokorou a s pomocou Panny Márie neustále 
napĺňaš. Spolu s patrónom bratislavskej 
arcidiecézy sv. Martinom napĺňaš Ježišov 
príkaz lásky k Bohu i k blížnemu.“
 Na záver príhovoru otec arcibiskup poprial 
Otcovi Stanislavovi, akoby aj za nás všetkých 
vrúcnymi slovami: „Drahý jubilant, zachovaj 

si totálnu dôveru a vernosť Kristovi, Božej 
Matke a svätému Otcovi. Nech Ti Pán zacho-
vá Tvoj priateľský charakter, usmievavú tvár, 
trpezlivosť, pokoru i miernosť, dobrotu otcov- 
ského srdca a vernosť. Prajeme ti, aby mal 
Kristus cez Tvoje pastierske pôsobenie vždy 
viac a viac priestoru v srdciach i vo vzťahoch 
tých, ku ktorým si poslaný. Teš sa z Božej 
blízkosti, motivuj a povzbudzuj k životu s Je- 
žišom. Stavaj mosty medzi cirkvou a kul- 
túrou, medzi Ježišom i ľuďmi. Spolu s Tvojím 
pomocným biskupom Jozefom a kúriou 
upevňujte puto jednoty medzi kňazmi tejto 
arcidiecézy aj tejto provincie.
 Milý Stanislav, i keď sa nám naše tváre 
postupom času menia, predsa je dobré, keď 
sa mení aj naše srdce a to vždy vo väčšej 
pokore a odovzdanosti. Veď v spojení s Je- 
žišom sa môžeme celí premeniť a zažiariť jeho 
jasným svetlom. Nech Ti Pán k Tvojim rokom 
pridá aj ďalšie a nech Ti dopraje v zdraví,            
v dôvere a v úprimnosti prežívať najrozvážnej-
šie obdobie Tvojho života. Nech Ťa Sedembo-
lestná Panna Mária šaštínska svojím mocným 
príhovorom chráni od všetkých nebezpečen-
stiev tela i duše a Tvoji svätí patróni nech Ti 
pomáhajú zachovať Tvoje zmysly i srdce vždy 
mladé, živé v Ježišovi.“
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Zasadanie Konferencie biskupov Slovenska.

Prvá sobota v mesiaci december ukončila liturgický rok.

SANCTA MARIA  koncertovala v bazilike.

 V pavlínskom kláštore baziliky Sedembo-
lestnej Panny Márie sa v dňoch 22.-23. no- 
vembra konalo 91. plenárne zasadanie Kon- 
ferencie biskupov Slovenska (KBS). Plénum 
biskupov Slovenska na tomto zasadaní 
zvolilo predsedu KBS na nasledujúce obdo-
bie 4 rokov. Stal sa ním opätovne bratislav-

 Veriaci mali opäť príležitosť pomodliť sa 
spoločne v bazilike modlitbu posvätného 
ruženca  v prvú sobotu 1. decembra. Nasle-
dovalo slávenie svätej omše s hlavným 
celebrantom a kazateľom diecéznym bis- 
kupom Žilinskej diecézy Mons. Tomášom 
Galisom. Otec biskup vo svojej homílii 
prítomným veriacim, ako aj veriacim sledujú-
cich priamy prenos svätej omše prostredníc-
tvom televízneho vysielania TV Lux, priblížil 
práve rozmer putovania v živote dnešného 
kresťana. Ako sám povedal: „Putovanie, púť 
ako cesta sa stáva podobenstvom v živote 
každého z nás. Sme pútnikmi na tejto zemi. 
Tešme sa, Mária je bránou do neba, ale takis- 

 Potešiť spevom v bazilike sa mohli náv- 
števníci adventného koncertu dňa 2. decem-
bra v podaní chrámového speváckeho zboru  
Sancta Maria, ktorý pôsobí pri rímskokato- 
líckom kostole Nanebovzatia Panny Márie       
v Šamoríne. Sprevádza sväté omše nielen vo 
svojom domácom chráme, ale zúčastňuje sa 
aj na rôznych koncertoch a  festivaloch zame-
raných práve na chrámovú hudbu a spev. 
Dirigentkou zboru je PaedDr. Ingrid Galbáčo-
vá. Počas svojho  koncertu v bazilike sa  
predstavili s rôznymi skladbami zo svojho 
všestranného repertoáru a prítomní  tak  mali 

ský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský, ide o jeho 4. funkčné obdobie. Za 
podpredsedu biskupi zvolili košického arci- 
biskupa Mons. Bernarda Bobera. Členmi 
Stálej rady KBS budú Mons. Ján Orosch           
a Mons. Viliam Judák. 

to  s láskou sprevádza Boží ľud na ceste do 
nebeskej vlasti. Usilujme sa, aby naša púť 
bola svätou púťou.“ 

príležitosť  ešte intenzívnejšie prežívať vzácny 
adventný čas.
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 Vrátime sa k vyšetrovacej komisii mimo- 
riadnych uzdravení v Šaštíne, kde v zázname 
komisie čítame:
 „Dňa 1. októbra 1732 a v nasledujúcich 
dňoch tohto mesiaca sme sa my, podpísaní 
členovia komisie zišli v meste Šaštíne v Nit- 
rianskej župe. Tu sme skúmali to, čo sa hovo-
rilo o soche blahoslavenej bolestnej Matky. 
Takisto i to, čo sa stalo, keď ta vo veľkom 
počte prichádzali ľudia. Svedkovia, ktorých 
sme prizvali, sa predtým museli prísahou 
zaviazať, že budú hovoriť  pravdu.

Betka Šimonovičová zo Štefanova
Komisia vypočula štyridsaťosemročnú Annu 
Šimonovičovú zo Štefanova, okr. Senica. Je 
katolíčka. Po zložení prísahy potvrdila, že jej 
osemročná dcérka Betka od svojho narode-
nia nechodila a nevedela rozprávať. Na chrbte 
ju priniesla do Šaštína, zložila ju na zem pri 
kaplnke, v ktorej sa nachádzala socha bolest-
nej Panny Márie. Dievčatko odrazu prerieklo 
v rodnej reči slovo: „Mama!“. Potom sa 
postavilo na nohy a začínalo kráčať.
Aj my, členovia komisie, počuli sme dievčat-
ko povedať niekoľko slov a videli sme i to, že 
kráčalo. Stalo sa to 8. júna v roku 1732. 
Svedkom je aj veľadôstojný pán Martin Barcai, 
farár v Štefanove. Na svoju kňazskú česť 
potvrdil, že Betka bola od narodenia nemá        
a chromá. No po návrate od kaplnky šaštín-
skej Panny Márie mohla chodiť a niečo i po- 
vedať. Ďalším svedkom je štyridsaťdvaročný 
Martin Klena zo Štefanova. Je katolík. Najprv 
zložil prísahu. Potom ako krstný otec spomí-
naného dievčaťa svedčil, že Betka dosiaľ 
nerozprávala ani nechodila. Keď sa s ňou 
matka vrátila domov od kaplnky šaštínskej 
Panny Márie, zastavila sa uňho. Počul dievča 
niečo povedať a videl ju kráčať k šamlíku.

NA PRÍHOVOR ŠAŠTÍNSKEJ PANNY MÁRIE UZDRAVENÍ

Katarína Martušková
Katarína Martušková, šestnásťročná katolíč-
ka. Dcéra Juraja Martušku pochádza z Novej 
Vsi na Morave. Zložila prísahu a svedčila, že 
trpela ukrutnými bolesťami hlavy, v dôsledku 
ktorých oslepla, takže ju museli vodiť. Tak to 
trvalo tri roky. Keď sa rozletel chýr o boles- 
tnej Panne Márii v Šaštíne, prosila svoju 
sestru Annu, aby ju ta zaviedla. V Šaštíne       
v modlitbách strávila šesť dní. Na šiesty deň 
ráno sa jej zrazu zrak vrátil. Šťastne sa vrátila 
domov bez toho, aby ju niekto musel viesť. 
Komisia zistila, že vidí a rozoznáva farby. 
Svedkom je štyridsaťosemročný Juraj Mar- 
tuška z Novej Vsi na Morave, otec Kataríny. 
Po zložení prísahy dosvedčil všetko, čo jeho 
dcéra pod prísahou vypovedala.

Štefan Kameník
Štefan Kameník z Malých Nemešíc na Mo- 
rave pod prísahou vypovedal, že päť rokov 
mal celé telo posiate ranami a vredmi. Na 
ľavej nohe mal ranu plnú červov, ktorá straš-
ne zapáchala. Pre ten zápach ho opustila          
i vlastná manželka a aj u ostatných ľudí to 
budilo veľký odpor. Používal rozličné lieky, 
nijakými ho však nebolo možné vyliečiť. 
Preto putoval k bolestnej Panne Márii do 
Šaštína. Tam sa modlil. Bol úplne uzdravený. 
Takto uzdraveného ho videli aj členovia 
komisie. Svedčila aj štyridsaťšesťročná Bar- 
bora Galbačková zo Šaštína. Je katolíčka. 
Pod prísahou potvrdila, že na vlastné oči 
videla spomenutého Štefana Kameníka 
plného rán a vredov a preto nie div, že ho 
manželka opustila. Potom ho však videla 
uzdraveného.“

/pokračovanie v budúcom čísle, zdroj: Ernest Macák: 
Naša Sedembolestná Matka, rok vydania 2004/ 
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2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

Bulletin Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
Číslo 3/2018, JESEŇ 2018. 
Kontakt: pute@bazilika.sk

Kompletný program nájdete
na www.bazilika.sk 

Magazín Národnej svätyne v ŠaštíneMagazín Národnej svätyne v Šaštíne

Milí priatelia!

Bazilika Sedembolestnej

PRÍHOVOR

páter
Ondrej
Kentoš
OSPPE
rektor

Národnej
svätyne

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 Pomôžete pravidelným 

�inančným 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 

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

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

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

VÝHODY PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE:

Ďakujeme Vám!

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2019

FEBRUÁR 
15.-17.2. – Púť zaľúbených

APRÍL 
27.4. – Púť mužov

MÁJ 
10.5. – 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

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 druhý 
piatok v mesiaci (okrem mesiacov 
júl a august) a sú určené 
pre mužov. Začína sa večernou 
svätou omšou v bazilike o 19.30 h., 
nasledujú chvály a agapé
v spoločenskej sále kláštora.

Národná svätyňa Bazilika 
Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín - Stráže


