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Drahí priatelia Národnej svätyne!
Nádherné obdobie najväčšieho kresťanského sviatku Veľkej Noci zakončené
nedeľou zoslania Ducha Svätého nás
uvádza do úžasu nad tajomstvami našej
kresťanskej viery, ktorú sa snažíme
naplno prežívať spolu s našou Matkou
Máriou. Jej prítomnosť nám dáva odvahu
tak ako apoštolom, keď očakávali sľúbeného Tešiteľa. Aj my sme plní očakávania, čo nám nasledujúce obdobie prinesie.
Už pred viac ako dvesto tridsiatimi rokmi
naši otcovia napĺňali poslanie nášho
pavlínskeho rádu – mariánsku úctu.
V tomto poslaní šírenia – zveľaďovania
úcty a oslavy Sedembolestnej Panny Márie pokračujeme spolu s Vami a s Vašou
pomocou. Veď obetavá a ochotná pomoc
je presne to, čo nás učí naša Nebeská
Matka. Mesiac máj, jubilejný rok fatim-
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ských zjavení, Mariánska hodinka a cesta svetla, to je Mariánska škola, odkiaľ
je možnosť načerpať duchovné dobro.
S pomocou a pod ochranou Sedembolestnej zasväťme seba, svoje rodiny Bohu
v Kristovi a Duchu Svätom.
Už teraz, na začiatku prázdnin a dovoleniek nezabúdajme na sviatok Sedembolestnej. Národná púť je 15. septembra.
Dúfam, že sa všetci stretneme v Šaštíne
na oslave, pri nohách milostivej Piety.
Počas leta, zaslúženého oddychu dovoleniek, Vám prajem, aby ste mali vždy istotu
a pocit bezpečia, že ste v rukách Božích
a pod silnou ochranou Nebeskej Matky
Márie. Tak, ako je to vyjadrené slovami
náboženskej piesne: „Kamkoľvek ja
pôjdem, čo robiť len budem, Mária je pri
mne, chráni ma úprimne, Mária, Mária.“
(JKS 344)

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 poštové
poukážky.

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

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:

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

Ďakujeme Vám!

Udialo sa v Národnej svätyni

V BAZILIKE UŽ TRADIČNE
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Púť mužov

„Vernosť v pevnosti v úlohe muža
a otca" bola témou, ale aj odvážnou
výzvou pre našich mužov, otcov
tohtoročnej Púte mužov v Šaštíne.
Zavítali k nám 22. apríla z rôznych
kútov Slovenska. Naše pozvanie
prijal otec František Fedorišin,
ktorý bol kazateľom na svätej omši.
Muži mohli sledovať tematicky
zvolený �ilm. Vypočuli si svedectvo
o ťažkých životných skúškach jedného z nich. Na záver čakalo našich
mužov agapé, kde sa mohli posliniť
aj na tele a „vykročiť“ na cestu
domov.

Púť mamičiek v požehnanom stave Mamička môj prvý príbytok.

14. mája sa konala púť s naozaj
najmenšími pútnikmi, ktorí „prišli“
spolu s mamičkami do baziliky.
Mamičky v očakávaní nového života
prišli k našej spoločnej Mame na
púť. Svätá omša, ktorú celebroval
don Marián Valábek SDB s príhovorom dona Pavla Gracha SDB, bola
určite duchovným povzbudením
a posilou. Po svätej omši si mamičky
mohli vypočuť besedu na tému:
„O prenatálnom živote a vplyve
matky, ako aj atmosféry v rodine na
vývoj dieťatka“ z úst odborníkov
MUDr. Renáty Mikušovej s manželom.
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Udialo sa v Národnej svätyni

Púť miništrantov Titus, jeden z nás.

Okolo 200 pomocníkov pri oltári z
viacerých diecéz na Slovensku 29. apríla smerovalo do Šaštína na Púť miništrantov. A nielen oni, ale aj s kňazmi,
animátormi, niektorí mini miništranti
aj s rodičmi. Tento rok bol patrónom
púte Boží služobník don Titus Zeman.
Chlapci sa dozvedeli nielen o jeho
živote poznačenom totalitným režimom, ale všetky chlapčenské turnaje,
súťaže a hry boli koncipované tak, aby
sa stali synonymom odvahy, vzájomnej
pomoci, spolupatričnosti, radosti, jednoducho – Titusovka. Nechýbala ani
nevšedná hudobná skupina s patričným názvom „HORKÝŽE KAPELA“
v zložení našich pátrov pavlínov.
Spoločne s chlapcami si s radosťou
v srdci zaspievali a chválili Pána.
O 11.30 hodine sa už bazilika naplnila

miništrantmi rôzneho veku, aby slávili
svätú omšu s hlavným celebrantom
otcom Jurajom Schindlerom. K duchovnému programu sa ešte pridala adorácia a záverečné požehnanie otca biskupa Jozefa Haľka ako aj jeho spontánny rozhovor s chlapcami. Rozžiarené
úsmevy miništrantov bolo vidieť tiež
v „oratku“, kam sa išli všetci občerstviť.
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30. výročie návštevy svätej Matky Terezy z Kalkaty.

Dňa 6. júna sme si pripomenuli v bazilike vzácnu návštevu. V mariánskom
roku 1987, ktorý vyhlásil svätý Ján
Pavol II. (trval od Turíc 1987 do sviatku Nanebovzatia Panny Márie 1988)
navštívila Národnú svätyňu dnes už
svätá Matka Tereza spolu s generálnym vikárom ABÚ otcom J. Čížkom,
ktorý ju sprevádzal. Matka Tereza
sa v Šaštíne zastavila v sobotu ráno
o 9.00 hodine pri svojej ceste do
Poľska. Zúčastnila sa slávenia svätej
omše a prítomným veriacim sa prihovorila v srbochorvátčine. Tento príhovor Vám v preklade ponúkame.

“Zo srdca Vám ďakujem za Váš dar
Ježišovej lásky. Som veľmi šťastná, že
som k vám mohla prísť. Tu sa spolu
modlime, aby sme milovali jeden
druhého. Veď milujeme Ježiša. On
prišiel medzi nás, aby nás požehnal.
Majme sa radi, a to nielen rečami, ale
aj naším životom. Ježiš si so svojou
Božou Matkou želá, aby sme boli svätí,
aby sme mu boli oddaní. Máme sa
navzájom milovať, ako Oni milujú nás.
Preto Vás prosím, aby ste sa za nás
modlili, modlili sa za našu prácu, ktorú
nám Boh zveril. Aby sme ju mohli vykonávať s veľkou láskou. Na svete existuje veľmi mnoho, mnoho biednych ľudí,
ktorí nemajú nikoho a ktorých nik
neľúbi. A preto si, sestry a bratia, ctime
tých, ktorí svoj život dali do služieb
Bohu, aby mohli priniesť Ježišovu lásku

medzi našich chudákov. Modlite sa,
prosím, za nás. A my sa budeme modliť
za Vás, aby do vašich rodín prišla
Ježišova láska, ktorá vám vo všetkom
najlepšie pomôže na príhovor Matky
Božej. Modlite sa, aby bola Matka
Božia vždy vašou ochrankyňou. Ona
Vám pomôže, aby ste ostali svätí. Ešte
raz Vás prosím, modlite sa za nás a ja
sa budem modliť za Vás. Teraz cestujem do Poľska, do Varšavy, kde zakladáme rád Misionárok lásky. Je to
najlepší dar Bohu, keď môže rodič dať
svoje dieťa do Jeho služieb. Preto sa
pomodlite za naše sestry, ktoré už
zajtra vstúpia do tohto rádu. Poďakujme sa Pánu Bohu za tento veľký dar.
Boh s Vami! Ja k vám ešte prídem!”
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SVEDECTVO

Moje stretnutie s Matkou Terezou v roku 1987 v Šaštíne.

Večer pred stretnutím som bola na
svätej omši v Trnave – Tulipáne, v
kostole zasvätenom Božskému Srdcu.
Miestny kňaz, v tej dobe Mons. Kolečanský vyhlásil po svätej omši, že cez
Slovensko bude v nasledujúci deň
v dopoludňajších hodinách prechádzať matka Tereza a zastaví sa v Šaštíne. Vyzval nás, že kto môže, nech tam
ide. Cestovala som ranným vlakom
o 6.00 hodine so svojim 8 ročným
synom ešte zo starého trnavského
nádražia. Keď sme v Šaštíne vošli
do baziliky, nič nenasvedčovalo, že by
tam mala prísť taká vzácna návšteva.
Vnútri v bazilike bolo asi 5 ľudí roztrúsených po laviciach. Sadli sme si do
prvej lavice vpravo. Asi po 30 – tich
minútach bolo synovi už dlho čakať
a chcel ísť von. Vstali sme a vykročili
k hlavnému vchodu. Vtom začal vchádzať do baziliky sprievod s krížom.
Najskôr som si pomyslela, že sú to
pútnici s procesiou, ale hneď nato som
uvidela vpredu matku Terezu, vedľa
nej kráčala jej spolusestra. Potom pá-

ter Čížek a asi 30 ľudí za nimi v sprievode, prevažne farníci a miništranti
z farnosti Trnava – Tulipán. Tých pár
ľudí, čo bolo v laviciach, vytvorilo
špalier, ak sa to tak dá povedať a my
sme ustúpili nabok. Matka Tereza sa
s každým vrelo a srdečne vítala. Keď
prišla k nám, môjho syna objala
s materskou nehou a pobozkala ho
na vlasy. Bola len o máličko vyššia
od neho. Keď som jej podávala ruku,
s veľkou bázňou som sa jej pozrela do
očí a moju dušu zaplavilo svetlo lásky
a radosti, ktoré som uvidela v jej
očiach. Sadla si na miesto do prvej
lavice, kde sme predtým sedeli.
My sme si sadli do lavice vedľa nej, ale
z druhej strany, pretože ju stále fotili
a ani som nemala tú odvahu. Pri svätej
omši bola pohrúžená do modlitby
a stále kľačala i jej spolusestra. Po
svätej omši jej páter Čížek, ktorý slúžil
svätú omšu, odovzdal kyticu. Niečo
hovoril, aj jej potom dal slovo. Už si
nepamätám, čo hovorila, ale boli to
povzbudivé slová, plné horúcej lásky,
nehy a porozumenia. Potom sme
Matku Terezu s jej spolusestrou odprevadili pred baziliku. Všetci sa
s ňou vrúcne lúčili, nakoniec nastúpila
do auta a odišla. Keď som do Šaštína
prišla po nejakom čase, uvidela som
na nástenke v bočnej chodbe baziliky
veľa fotogra�ií z tejto mimoriadnej
návštevy. Jedna fotogra�ia zachytila
môjho syna, ako sedí v modrej bundičke s Matkou Terezou a jej spolusestrou...
Autentické svedectvo

HISTORICKÉ OKIENKO
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V minulom čísle magazínu sme Vám priblížili zázračnú udalosť, ktorá navždy
poznačila nielen osud rodiny grófa Czobora, ale aj osudy nespočetných rodín
a to nielen na Slovensku. Angela Bakičová dala sľub Nebeskej Matke
za vypočutie modlitby a spolu s manželom začali konať...

DODRŽANÝ SĽUB.

Manželia Czoborovci vyhľadali neznámeho ľudového rezbára, ktorý zhotovil sochu Sedembolestnej Panny
Márie v náručí s mŕtvym Synom. Ako
materiál poslúžilo drevo z planej
hrušky, vďaka jeho tvrdosti a odolnosti proti poveternostným zmenám i
červotočom. Sochu umiestnili na stĺp
vedľa cesty, kam gróf vyhodil manželku so služobnou z koča. Neskôr dali
manželia Czoborovci postaviť na toto
miesto trojhrannú kaplnku z dreva.
Od tých čias prichádzalo panstvo
spolu so služobníctvom na mariánske
sviatky k soche. Modlitbami a spevmi
si uctievali Božiu Matku. Postupne sa
pridávali aj veriaci zo Šaštína a okolia,
aby prosili o pomoc v trápeniach
a súženiach. Boli to nesmierne ťažké
skúšky v hrozných časoch. V 16.
storočí bolo celé južné Slovensko
vystavené napospas lúpežným výpadom Turkov. Neskôr bola celá naša
krajina v prevrate, hlavne v čase
povstania Štefana Bočkaja, Imricha
Tököliho, Gabriela Betlena a Rákociovcov. Neutíchali ani boje medzi katolíkmi a protestantmi. Mária s umučeným synom v lone priťahovala strápených ľudí i počas tridsaťročnej vojny,
v ktorej sa križovali politické a náboženské záujmy európskych štátov.

Kam sa malo uchýliť toto ničené,
drancované a bezbranné obyvateľstvo
našich dedín a miest? Kde hľadalo
útechu a nádej? U našej Sedembolestnej...

...
(pokračovanie v budúcom čísle magazínu)

zdroj: kniha don Ernesta Macáka:
Naša Sedembolestná Matka r.v. 2004

dembolestnej
Národná svätyňa Bazilika Se
Panny Márie, Šaštín - Stráže

JÚL 2017
1.7. / 16:00 Fatimská sobota
30.7. / 10:30 Púť rodín dojčených detí
a podporovateľov dojčenia

SEPTEMBER 2017
2.9. / 16:00
Fatimská sobota – DOŽINKY
15.9. Národná púť k Sedembolestnej

AUGUST 2017
5.8. / 16:00 Fatimská sobota

OKTÓBER 2017
1.10. Púť nalomených sŕdc
7.10. Púť ružencových bratstiev
7.10. / 16:00 Fatimská sobota

16.9. Národná púť seniorov a chorých

Kompletný program nájdete na
www.bazilika.sk a www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej
Magazín
Národnej svätyne
svätyne vv Šaštíne
Šaštíne
Magazín Národnej
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