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Pútnická jeseň
Vrcholom pútnickej sezóny v Národnej svätyni je 15. september, sviatok
Sedembolestnej Panny Márie. Zrak
celého Slovenska sa počas týchto pár
dní uprie na našu Baziliku. Prípravné práce, koordinovanie dobrovoľníkov, doťahovanie programu, hodiny
v spovedniciach, hŕba vyprosených
milostí, slzy rôzneho druhu... aj toto
sú viac či menej viditeľné aspekty
hlavnej púte do náručia Matky.
Pozrime sa na putovanie do Šaštína
nevšednou optikou. Niekde v minulosti bolo do duše každého pútnika
zasiate semienko mariánskej úcty.
Rôznym spôsobom. Silným zážitkom
z vianočného betlehema, kde pri
jasliach s dieťatkom nikdy nechýba
Mama. Pohľadom na starkú, ktorá
pri každej vašej návšteve, prázdninách držala v ruke ruženec. Spomienkou na detstvo a učenie sa básničky

Národná púť 2015

„Zdravas“, ktorý sa po rokoch stane
neoddeliteľnou súčasťou tvojho života. Osobnou skúsenosťou s Matkou
ochrankyňou, pomocnicou, orodovnicou, utešiteľkou...
Semienko dôvery a úcty rastie.
„Hnojíš“ a zalievaš si ho sám a
možno ani nepostrehneš, kedy tvoja
viera rastie do silnejšieho stromu.
Nevnímaš a netušíš koľko iných ľudí,
známych za teba odriekalo modlitby,
ktoré ti pomohli vo chvíľach, keď si
to ani nebol schopný vnímať. ..
Dnes si tu. Pred našou Patrónkou.
Pred našou Mamou. Prijíma ťa,
objíma ťa, chce liečiť tvoje rany. Drží
ťa v náručí, tak ako drží každého
svojho syna. Cítiš to a tešíš sa.
Právom. Je pútnická jeseň, čas zberu
úrody mariánskej úcty.

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 motorkárov

Poslednú júnovú sobotu sa konala v
Bazilike Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne už tradičná Púť
motorkárov. Motorkári z blízkeho i
ďalekého okolia prišli ďakovať
Pannej Márii za ochranu a vyprosiť
si ďalšie „šťastné kilometre“. Sv. omšu celebroval vdp. Ľuboslav Farkaš.
Po nej sa konala posviacka motoriek
pred Bazilikou.
foto: Palo Santavy

Výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Šastíne

28. júna sme si pripomenuli 20.
výročie návštevy sv. Jána Pavla II. V
Šaštíne. Pri tejto príležitosti sa
konala slávnostná akadémia, na
ktorej, okrem iného, spomínali na
tohto Veľkého Pápeža a vyrozprávali
svoje osobné zážitky priami účastníci, organizátori a kňazi.

Výročie sv. Jána Bosca

V nedeľu 16. augusta oslavovala celá
saleziánska rodina 200. výročie
narodenia ich zakladateľa sv. Jána
Bosca. Slávnostnou sv. omšou sme si
túto udalosť pripomenuli aj v našej
Bazilike, keďže správcami tohto
pútnického miesta sú práve kňazi
Saleziáni.

foto: Ľudmila Machová
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Nahliadnime spolu
do Pamätnej knihy Baziliky...

Pamätnú knihu sme začali písať v jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie pri
príležitosti 450. výročia prvého zázraku v Šaštíne. Zástupy pútnikov, ktoré každoročne
prichádzajú do Národnej Svätyne, nadobudli v roku 2014 mimoriadne rozmery. Podľa
Info centra Baziliky môžeme hovoriť až o čísle 250 000 veriacich! Prichádzali za svojou
nebeskou Matkou, lebo ju potrebujú a Ona má ich plnú dôveru. Prišli za ňou so svojimi
starosťami, trápeniami, bolesťami, prosbami, ale aj s radosťami a poďakovaniami, ktoré
do tejto knihy zaznamenali. Je dobré mať svojho „terapeuta“, ktorý má na nás vždy čas,
vypočuje si nás až do konca a nepozerá na hodinky, o koľko času sme ho práve obrali
našimi problémami. Panna Mária nám sprostredkovane ponúkla papier a pero, aby sme
využili Jej služby, lebo Ona je tu pre nás, pripravená vypočuť si nás v každý čas.

Ponúkame niekoľko ďalších svedectiev, prosieb a modlitieb, ktoré boli v
jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie zapísané do Pamätnej knihy:
S vďačnosťou voči milostivému Pánu Bohu
a jeho nebeskej Matke prosíme o ďalšie
Božie požehnanie
+ Marián Chovanec, Branislav Koppal,
gener. vikár Michal Mališ
(30.8. 2014 Púť Banskobystrickej diecézy)

Aby sa k nám tato vrátil. Kristína
S láskou žehnám Vám, drahí bratia –
drahocenní synovia Don Bosca – že tak
obetavo sa staráte, aby sa konali v bazilike
Panny Márie Sedembolestnej fatimské
soboty. Sú veľkým prínosom, aby sa
uskutočnilo fatimské posolstvo a prísľub:
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“Na 1. sobotu: 2. augusta 2014
V srdci Pána a Panny Márie, Vám oddaný
+ Dominik Tóth t. biskup
Ďakujeme Ti Sedembolestná Panna Matka
za to, že sme tu dnes mohli prísť ďakovať
za požehnaných 90 rokov pôsobenia
saleziánov na Slovensku a zároveň si
vyprosovať požehnanie pre naše rodiny.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za
nás!
(29.8.2014 Združenie P.M. Pomocnice,
Prešov, Námestovo)
Poutníci z Násedlovic a Silničné a Žarošic
Bolestná Matko, při každoroční pouti
děkujeme za vypočuté milosti.

Dále zůstaň Matkou lidu svého!
(31.8.2014 Zásvětná pouť Žarošice)

Celoslovenský mládežnícky program
7BOLESTNÁ „Matka Božia! Oroduj za nás,
aby sme v každodennom živote plnili
najsvätejšiu vôľu Tvojho syna!“
Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to
zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte
ich podľa veľkosti zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb.
Maroš Kuffa, Farár Žakovce
15. septembra 2015 – Národná púť
k Sedembolestnej panny Márii.
Vďaka Bohu za túto milosť.
Jozef kard. Tomko
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za
nás!
Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta Šaštín - Stráže
Ďakujeme za krásny deň a za zasvätenie
nášho národa Sedembolestnej!
Podpísaný predseda Matice Slovenskej
15. septembra 2014
S obrovskou úctou
Andrej Kiska
(na pokračovanie)

Zázraky sa dejú aj dnes...

Sedembolestná mi zachránila manželstvo i rodinu...
Už Angelika Bakičová poprosila p. Máriu
za svojho manžela grófa Imricha Czobora
o pomoc v manželstve. Podobné nepríjemnosti boli i v našom manželstve. Brali
sme sa mladí - ja som mala 19 a manžel
23 rokov. Narodili sa nám dve deti - syn a
dcéra. Postavili sme si dom. Darilo sa nám
v živote i kariére. Boli sme sebestační naša �inančná situácia sa z roka na rok
zlepšovala. Chodili sme na rôzne spoločenské akcie, zahraničné dovolenky, žili
sme rušným životom. A možno tu to
začalo škrípať - postupne sme začali
prepadať materializmu a konzumnému
spôsobu života.
Deti rástli a manžel mal čoraz menej a
menej času na rodinu. Raz musel ísť tam,
inokedy zasa tam a nebolo to iba pracovne. Prednosť dostali kamaráti, krčma,
kaviarne... Príchody domov boli nad
ránom alebo až ráno, keď deti vstávali a
ja som pripravovala raňajky.
Po mojom oznámení že som tehotná
utekal čoraz častejšie z domu. Nechcel
tretie dieťa. Trval na tom, aby som si
situáciu vyriešila sama a šla na potrat.
Ale na príhovor P. Márie Sedembolestnej
som to predsa len ustála a aj manžel to
postupne prijal.
Trvalo asi rok, kým sa začala badateľná
zmena v jeho správaní. Našťastie - alebo
vďaka Bohu - k dobrému. Začal obmedzovať výlety s kamarátmi, návštevy krčmy,
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čoraz viac sa venoval deťom - všetkým
trom. Ešte stále je na ňom čo zlepšovať,
ale samozrejme aj na mne, na našom
manželstve a vo výchove našich detí. Mali
sme obrovskú krízu v období, keď som
odhalila jeho kávičkovanie s inými ženami, keď sa navzájom kryli s kamarátmi,
aby im ich manželky na nič neprišli. Nech
už to bolo akokoľvek, dúfam, že si uvedomuje, čo chce.
Obrátil sa naspäť k svojej rodine, stáva sa
z neho iný manžel a otec, než bol predtým. Za jeho obrátenie ďakujem našej
patrónke Sedembolestnej P. Márií. Do jej
rúk som vložila nielen naše manželstvo,
ale celú našu rodinu. Nech nás naša P.
Mária Sedembolestná aj naďalej ochraňuje od všetkého zlého na tele i na duchu.
A.
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Viac o našej Bazilike

NÁRODNÁ PÚŤ Program:
11. 9. piatok 18.00 svätá omša
19.00 program spoločenstva Modlitby za
kňazov (MZK)
12. 9. sobota 10.30 svätá omša – Najsvätejšieho mena Panny Márie
13. 9. nedeľa nedeľné sväté omše: 7.00,
8.45, 10.30, 19.00, (14.30 – adorácia)
14. 9. pondelok
18.00 – 3.00 mládežnícky program AGAPÉ,
bližšie informácie na www.bazilika.sk
19.00 svätá omša – celebruje Róbert Flamík
SDB, hrá: Spektrum
24.00 svätá omša – celebruje Jeremiáš Daniel
Kvaka OFM, kazateľ: Peter Slobodník CSsR,
hrá: STAGG (Banská Bystrica)
15. 9. utorok
HLAVNÁ PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ PANNE
MÁRII
sväté omše: 7.00, 8.00,
10.30 slávnostná svätá omša – celebruje otec
arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme
14.00 akatist k Bohorodičke a požehnanie
pútnikov
18.00 svätá omša
16. 9. streda PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH
sväté omše: 7.00, 8.00,
10.00 slávnostná svätá omša, otec biskup
Jozef Haľko
13.00 požehnanie pútnikov na cestu domov

SVIATOSŤ ZMIERENIA
budú kňazi vysluhovať počas celej púte
mimoriadne vypravené vlaky na národnú
púť a ďalšie informácie: www.bazilika.sk

Mládežnícky program
AGAPÉ:

14. 9. pondelok
18.00 muzikál - Chiara Luce
19.00 svätá omša - celebruje Róbert Flamík
SDB, kazateľ: Vladimír Beregi, hrá: Spektrum
20.30 koncert - Spektrum (Trnava)
22.00 rehoľná kaviareň - Jeremiáš Daniel
Kvaka OFM, Katarína Berešová FMA, Mariana
Kušnieriková DKL, Joachim Mačejovský MB,
hrajú: Kapucíni
24.00 svätá omša - celebruje Jeremiáš Daniel
Kvaka OFM, kazateľ: Peter Slobodník CSsR,
hrá: STAGG (Banská Bystrica)
01.15 skúsenosti exorcistu Vladimíra Beregiho
02.15 adorácia - Róbert Flamík SDB
a Ladislav Miko SDB
03.00 korunka k Božiemu Milosrdenstvu
s rehoľníkmi
informácie: www.bazilika.sk

Prečo práve Šaštín?
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Po návšteve Jána Pavla II sa právom pýtame: Prečo prišiel pápež počas svojej druhej
návštevy na Slovensku práve do Šaštína? Absolvoval už vyše sto veľkých apoštolských ciest do najrozličnejších
štátov zemegule. Precestoval milióny kilometrov. Prečo sa zastavil práve v mestečku
Šaštín-Stráže, ktoré malo k 1. januáru 1997 menej než päťtisíc obyvateľov? Nikdy tu
nebolo odrazu toľko pútnikov
ako v ten pamätný 1. júl 1995 a ktovie, či ešte niekedy bude. Čo tu hľadal pápež –
najväčšia morálna autorita sveta na začiatku tretieho tisícročia?
Putoval k Panne Márii a prišiel posilniť vo viere svojich bratov a sestry.
Úryvok z knihy Naša Sedembolestná Matka, napísal don Ernest Macák SDB.

Drahí bratia a sestry v Kristovi, milí mariánski ctitelia,
srdečne vás všetkých pozývam do Šaštína,
do našej národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie, aby sme aj v tomto roku
oslávili našu patrónku a zverili seba, naše
rodiny i celú našu vlasť pod jej ochranu.
Mám v živej pamäti hlboké dojmy z púte v
jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny
Márie – aké krásne modliace sa spoločenstvo okolo našej dobrej Matky sme v
Šaštíne vytvorili 15. septembra minulého
roka počas hlavnej púte.
Prijmite pozvanie aj v tomto roku náma-

hou púte i radostnou slávnosťou uctiť si
Pannu Máriu, ktorú náš národ už po
stáročia vzýva ako Matku siedmich bolestí, láskou premenených na plnosť radosti
a slávy v nebi. Našich chorých, trpiacich a
na lôžko pripútaných bratov a sestry
uisťujem, že v Šaštíne budeme našu
Bolestnú Matku prosiť aj za nich.
Všetkým vám na príhovor Panny Márie
Sedembolestnej želám hojné Božie požehnanie a teším sa na stretnutie v Šaštíne.
Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita

Pozývame Vás putovať k Mame
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September

Október

November
December

3.9. Púť Združenia kresťanských seniorov
5.9. Fatimská sobota - 16:00 – Dožinková slávnosť
11.9. - 16.9. Národná púť
11.9. Stretnutie spoločenstva MZK – Program v rámci NP
14.9. Mládežnícky program Agapé
15.9. Národná púť - Slávnostná sv. omša 10:30
16.9. Púť seniorov a chorých
26.9. Púť za kňazov MZK

3.10. Púť ružencových bratstiev
Fatimská sobota – 16:00
4.10. Púť nalomených sŕdc
9.10. Stretnutie spoločenstva MZK
10.10. Púť – Rodina škola ľudskosti
17.10. Púť včelárov
21.10. - 25.10. DC spiritualita každodenného života 3
(v silenciu) don Emil Šafár SDB, info: www.bazilika.sk
24.10. Púť abstinentov
Púť Spoločenstva Ježišovho veľkňazského srdca
7.11. Fatimská sobota -14:30

5.12. Fatimská sobota – 14:30

Kompletný program nájdete na
www.bazilika.sk a www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej
leto 2015

Bulletín Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Číslo účtu: 2957403454/0200
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
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