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Milí priatelia,
sv. pápež Ján Pavol II. pred 21
rokmi pri návšteve šaštínskej baziliky povedal, že ju môžeme pripodobniť k jeruzalemskému večeradlu, kde Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a kde apoštoli po nanebovstúpení zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou,
Ježišovou Matkou. A povedal tiež,
že tu, na tomto mieste, sa Panna
Mária modlí s nami. A zdôraznil:
„Tu Jej nepredkladáme iba my
svoje modlitby, prosby, vďaky a
odprosenia, ale predovšetkým Ona
sa modlí s nami, ako sa modlila s
apoštolmi v očakávaní Turíc.“
Preto Vám drahí priatelia ďakujeme, že prichádzate sem, na toto
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posvätné miesto, aby ste si vyprosili hojnosť božích milostív tomto
svätom roku pre seba i svojich
blízkych. Ďakujeme vám, že patríte
do Jej veľkej rodiny a že ste aj vy
apoštolmi tejto rodiny vo svete,
keď konkrétnymi skutkami lásky k
blížnym žijete jej život.
Ako povedal sv. Ján Pavol II, tu nám
Ona vytvorila „rodinný domov, v
ktorom sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci veriaci, bez
ohľadu na ich národnú príslušnosť,
cítiť ako doma.“ Tu vás teda čaká
Matka, preto už nie ste sami, ale tu
sa Ona modlí s vami a predkladá
vás svojmu synovi. Zverte sa láske
Matky, ktorá vás tu stále čaká, aby
vás vypočula, pochopila a posilnila.

Národná svätyňa
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CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

JEDNORAZOVO

1. MODLITBOU

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

PRAVIDELNE

1. MODLITBOU

Pravidelná modlitba
je tiež veľmi dôležitá

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka

3. PRÍSPEVKOM

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

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

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

Váš príspevok môžete
zaslať na naše číslo účtu:
IBAN -SK3802000000002957403454 (EUR)
alebo nám napíšte
a pošleme Vám šeky.

ZAREGISTROVAŤ sa môžete:
Telefonicky: 0903 160 904
(Prac. dni 9.00 - 12.00)

Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:

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

Ďakujeme Vám!

Udialo sa v Národnej svätyni
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Púť gréckokatolíkov

4. júna 2016 sa konala púť gréckokatolíkov
bratislavskej eparchie. Viac ako stovka veriacich sa za prítomnosti vladyku Petra Rusnáka a 14 gréckokatolíckych kňazov zúčastnila bohoslužieb v bazilike sprevádzaných už
tradične bohatými spevmi. Mnohí z pútnikov samozrejme využili i možnosť spovede
a mohli tak naplno prežiť zakončenie putovania k našej spoločnej nebeskej Matke.

Návšteva kardinála Saraha

14. júna 2016 navštívil Národnú svätyňu
kardinál Róbert Sarah, ktorý je je guinejským rímskokatolíckym arcibiskupom a
kardinálom a zároveň prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
Na Slovensko zavítal pri príležitosti prekladu a vydania jeho novej knihy „Boh
alebo nič“ a my sa tešíme, že si v rámci
bohatého viac- dňového programu našiel
čas i na modlitbu k Sedembolestnej priamo tu v Šaštíne.

Púť motorkárov

25. júna 2016 sa uskutočnil ďalší podarený ročník púte motorkárov. Ako aj po iné
roky sme mohli vidieť v bazilike viac než
dvesto jazdcov a na nádvorí ich nádherne
vyparádené stroje. Púť sa pre samotných
účastníkov ale i organizátorov opäť stala
veľmi milou pripomienkou, že je možné
dosiahnuť spojenie rýchlych i túlavých
kolies so stabilným kresťanským životom
a peknou svätou spoveďou.
Foto: Ľudmila Machová

Sedembolestná pomáha stále

Požehnaný deň Vám prajem a veľmi pekne ďakujem za modlitby.
V skratke tu opíšem náš príbeh.

Naša dcérka má špeciálnu diagnózu, z
ktorej môže "vyrásť", je však potrebná
veľká dávka trpezlivosti, citlivého
prístupu a viery. Chodíme s ňou ku
psychologičke, pomáhajú nám aj učiteľky. Dcérku som brávala na sväté omše
odmalička, rada chodila do kostola,
bola veľmi poslušná. Mala štyri roky,
keď jej stanovili diagnózu a manžel ju
viackrát zobral k rôznym liečiteľom,
napriek tomu, že som s tým nesúhlasila.
Raz som s nimi išla aj ja, aby som videla,
čo vlastne s ňou robí liečiteľ a mala som
z toho veľmi zlý pocit. Manžel ale trval
na tom, že to dcérke pomôže. Po týchto
stretnutiach dcérka odmietala ísť do
kostola, mala panický strach z toho, že
by sa mala pozrieť na Ježiša, nemohla
vidieť ani sväté obrázky. Nechcela sa
ani modliť, hovorila, že potom by mala
nočné mory. Trvalo to skoro tri roky.
Modlila som sa za ňu, aj za manžela,
ktorý slepo verí "poradcom", akoby od
nich čakal zázrak.
Pred 2 týždňami som cítila volanie a
išla som do Šaštína. Prosila som Sedembolestnú, aby orodovala za našu rodinu, lebo naše manželstvo prechádza
krízou a deti to tiež cítia. Týždeň po
mojej návšteve u Sedembolestnej mi
dcérka nakreslila obrázok - seba pod
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krížom. Keď mi ho priniesla ukázať,
povedala, že chce ísť ku Ježiškovi. V tú
nedeľu pán dekan práve zapisoval
úmysly svätých omší, tak sme s deťmi išli
na faru. Dcérka ma prosila, aby som ju
zobrala na ruky, lebo chce objať Ježiška
na kríži. Včera sme spolu išli na svätú
omšu, celý čas bola kľudná a vyrovnaná.
Dokonca príznaky jej diagnózy sa tiež
zlepšili. Moja radosť a šťastie je veľmi
veľká, zo srdca ďakujem Sedembolestnej za pomoc a všetkým ľuďom dobrej
vôle, ktorí sa modlia za našu rodinu.
veriaca matka
ilustračné foto (zdroj: google)
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Od 4. júla do 15. júla sa v oratóriu v Šaštíne takmer 140 detí zúčastnilo Prímestského tábora s názvom Asterix a Obelix a
víťazstvo milosrdenstva. Ako už z názvu
vyplynulo, nosnou myšlienkou tábora
bolo milosrdenstvo a jeho každodenné

Prímestský tábor

prežívanie. Počas krásnych a horúcich
dní sa deti zabavili rozličnými disciplínami špeciálnej galskej olympiády. Hitom dvojtýždňa sa pritom stalo každodenné divadlo, ktoré ich motivovalo a
sprevádzalo bohatým programom.

Foto: Ľudmila Machová

FIKCIA

Súčasný pohľad na udalosti z roku 1564

Sedela som na sedadle spolujazdca. Pri
nastupovaní do auta to tak akosi prirodzene vyplynulo, veď manželský pár by
zrejme mohol sedieť spolu. A napokon,
v tak luxusnom aute je asi bežné, že
vpredu sedí iba šofér. Prípadne ďalšia
osoba, ktorú kamoška z roboty pozvala
na večierok spolu s nimi. A tak som teda
sedela vpredu a chtiac-nechtiac počúvala hádku zo zadného radu.
Vlastne nešlo ani tak o hádku, to skôr
Imrich vždy niečo vyčítal Angelike. Ešte
v sále som si všimla, že to medzi nimi
riadne iskrilo. Nie romanticky, ale nega-

tívne. A miestami, hlavne vzhľadom na
okolitú spoločnosť, ďalších priateľov a
známych to bolo dosť ostré a pomerne
trápne. Keď sa mi potom na vécku Angelika zdôverila, pochopila som, že jej
problém s manželom je dlhodobý,
komplexný a bolestivý. Mali sme obe čo
robiť, aby sme odtiaľ vyšli s akceptovateľne dôstojným výzorom. Snažila som
sa ju v sále zabaviť hodnotením zákuskov a kvetov. Vďaka niekoľkým pauzám
na čerstvom vzduchu sme to napokon
tie dve hodinky ešte vydržali. Veď
komentovanie plesových šiat je pomer-
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ne úspešným tlmičom zlých nálad. Aj tak
som sa však musela snažiť, Angelikina
situácia bola naozaj ťažká. Aj preto som
si sediac vpredu hovorila, že mi manželstvo a vlastne ani stály vzťah až tak
nechýba.
Vedela som, že skratkou štvrtej triedy
cez lúky a lesík to je k nim domov autom
dobrá polhodinka. No situácia začala
byť neúnosná už po desiatich minútach.
Imrichov hlasný krik sa nedal prerušiť
vzlykaním utrápenej Angeliky, ktorá ho
nedokázala ani utíšiť, nieto sa ešte
nejako brániť. V najbližších chvíľach sme
si so šoférom vypočuli prudkú verziu
Imrichovho pohľadu na celý ich spoločný život. Išli sme rýchlo a na môj vkus už
i trochu nebezpečne. Zrejme sa šofér
snažil pomôcť blbej situácii aspoň
rýchlym dojazdom. Akoby v súlade so
štýlom jazdy vykrikoval Imrich podráždene nesúvislé vety o Angelikinom
egoizme, o tom, ako ho strápňuje pred

kolegami, ako nevie pochopiť, že jeho
práca a teda aj pohoda sú omnoho
dôležitejšie ako jej povrchné šťastie, ako
problémy jej mamy zasahujú do jeho
plánov a vôbec – ako mohol byť niekde
úplne inde, keby nebol pripútaný k
bezvýznamnému svetu jej pocitov a
neustálych potrieb. Skrátka to vyzeralo
tak, že od problémov s ozónovou dierou
až po šírenie eboly v Afrike môže za
všetko zlo vo svete i v Imrichovom živote
výhradne Angelika. Ja som ju však z
�irmy poznala ako snaživú a milú babu,
ktorá ma neraz prekvapila svojou empatiou a ochotou pomôcť. Samozrejme, že
som mala pocit, že by som sa mala ozvať
na jej obranu. Ale nezvládla som to, bála
som sa.
Asi v polovici cesty poprosila uplakaná
Angelikina šoféra aby spomalil, pretože
jej nie je dobre. Táto tichá prosba bola
však posledným zrnkom v čaši Imrichovho nepríčetného hnevu. Vynadal

manželke i šoférovi s použitím slov,
ktoré je hanba napísať. Keď sa vraj
niekomu celý život niečo nepáči, nemusí
v tomto aute vôbec sedieť. Na jeho
pokyn šofér prudko spomalil. Chevrolet
zastavil na krajnici a z jeho dverí
vystúpila dotrápená Angelika. Samozrejme, že som hneď vybehla k nej.
Imrich vystúpil, s nadávkami si presadol
na sedadlo spolujazdca a tresol dverami.
Auto sa pohlo a ja som neverila vlastným
očiam. Zostali sme v tme na kraji zarastenej priekopy. Plesové šaty, štekle a
plač. Skrátka úplná katastrofa.
Keď sa naše oči prispôsobili tmavému
okoliu, uvidela som Angeliku kľačať.
Najprv som nechápala, o čo jej ide, no
potom mi došlo, že sa modlila. S pre mňa
nepochopiteľnou úprimnosťou šepkala
vzlykaním prerývané slová. V živote som
si vybudovala zvyk reagovať na takéto
situácie prevrátením očí, alebo skôr
posmešne, no v tej chvíli som tak nereagovala. Akosi som cítila, že táto modlitba
bola iná, spontánna a zároveň konkrétne osobná. Akoby sa Angelika rozprávala s niekým, s kým sa rozpráva dennodenne a ja som bola na pár sekúnd len
svedkom jej rozhovoru. Zakrátko sa
trochu upokojila. Začala som ju prehovárať k chôdzi, veď takto po polnoci by
sme v tejto paži nestopli nikoho. Najprv
akoby nereagovala, no po chvíli vstala.
Pomaly, z kroka na krok, držiac sa za
ruky kráčali sme plačky smerom k ich
domovu. Angelika sa mi cez slzy snažila
povedať čosi o tom ako ju to mrzí a ako
sa hanbí. Zastavila som ju aby netárala,
nech sa radšej cestou poriadne vyplače.
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Bolo mi z toho všetkého veľmi smutno a
zrejme som ani netušila ako ťažko bolo
jej. Vtedy som si pomyslela, že to je istotne najneuveriteľnejšie ukončenie plesového večera. To som však netušila, že ma
najbližšie chvíle prekvapia ešte viac.
V protismere sa objavili svetlá prichádzajúceho auta. Podľa zvuku šlo rýchlo,
posunuli sme sa bližšie ku kraju cesty.
Niekoľko metrov pred nami však auto
zastavilo. Na zemi za nami re�lektory
vytvorili siluety dvoch dám. Utrápených,
preľaknutých, s lodičkami v rukách.
Vtedy sa dvere otvorili a z auta k nám
vybehol Angelikin manžel Imrich.
Kľakol si k jej nohám, a cez zaliate oči
neustále opakoval slová „prepáč“ a „mrzí
ma to!“ Angelika prekvapením nevládala
hovoriť. Nové slzy na jej tvári boli už
slzami uvoľnenia a vďačnosti. Striedavo
som pozerala raz na ňu a raz na Imricha.
Stála som tam pri nich, ústa otvorené,
v hlave zhasnuté. Nechápala som...

Príbeh samotný, ako iste viete, �ikciou
nie je. Len som sa pri jeho spracovaní
snažil preniesť do súčasnosti. Milé
dnešné Angeliky, vážení Imrichovia,
skúsme si položiť jednoduché otázky:
Čo robíme, keď máme v živote ozajstné
problémy? Sme ochotní dôverovať
Sedembolestnej a obracať sa na ňu s
dôverou? Sme disponovaní zázrakom, o
ktoré v ťažkých chvíľach prosíme? A keď
pocítime pomoc a ochranu našej nebeskej Mamy, dokážeme dostáť sľubom,
ktoré sme pri prosíkaní predniesli?
Autor: Miroslav Janák
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SEPTEMBER
3.9. Fatimská sobota (Dožinky)
15.9. Národná púť k Sedembolestnej
16.9. Púť seniorov a chorých
17. – 18.9. Cliptime
„Otvorené srdce“- pešia púť mladých
Marianka – Malacky - Šaštín

OKTÓBER
1.10. Púť ružencových bratstiev
Fatimská sobota
2.10. Púť nalomených sŕdc
8.10. Púť za kňazov (MZK)
18.10. Vyhlásenie sochy Sedembolestnej
Panny Márie za milostivú (1732)
22.10. Púť abstinentov (3. ročník)

NOVEMBER
5.11. Fatimská sobota

DECEMBER
3.12. Fatimská sobota

23.11. Vyhlásenie Baziliky Minor (1964)

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