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Milí priatelia!
Naša nebeská matka Mária si pomaličky 
pripravuje srdcia svojich milovaných synov 
a dcér na to, že ich privedie k Ježišovi Kris- 
tovi a pomôže im prežiť neopakovateľné 
chvíle v blízkosti Božského Spasiteľa. Po- 
dobné pôsobenie Panny Márie som v pos- 
ledných mesiacoch pociťoval aj ja a to som 
ešte netušil, že ma spolu s mojimi spolu- 
bratmi privedie až na toto miesto a v ta- 
kých historických okamihoch. 
Bratia saleziáni zanechali na tomto mieste 
odtlačenú nezmazateľnú pečať. Svojou 
poctivou a pre mňa inšpiratívnou prácou 
sa podpísali na zveľaďovaní pútnického 
miesta, príprave pútí a rôznych pastorač-
ných akcií, ale predovšetkým sa zapísali     
do sŕdc ľudí. Táto ich námaha je viditeľná 
vo veriacich farníkoch, v pútnikoch, aj         
vo vás, priateľoch Národnej svätyne. Nám, 
štyrom pavlínom, ktorí po nich preberáme 
štafetu, ponúkli navyše pomocnú ruku, 
povzbudivé slová, prijatie v komunite             

a najmä priateľstvo, ktoré dojme aj tvrdé- 
ho chlapa. A tak dnes pred Pannou Máriou 
aj pred vami chcem zvolať: „Za takýchto 
ľudí nám treba chváliť Pána!“ Nech ich       
na mocný príhovor Sedembolestnej Matky 
obdarúva Boh svojím požehnaním. 
Práve takýmito zážitkami nás chce Nebes-
ký Otec posilňovať počas tej neľahkej púte 
naším životom. Putovanie je hlavným 
symbolom veľkopôstneho obdobia, ktoré je 
pre nás ešte stále aktuálne. Veľký je dar 
púte, počas ktorej nás Boh pozýva, aby sme 
zanechali pohodlie vlastnej nevedomosti, 
aby sme opustili všetku priemernosť, aby 
sme sa zriekli hriechu a každého klamstva. 
Načo to všetko? Aby sme opäť uzreli náš 
život v jeho skutočnej kráse, aby sme opäť 
uzreli skutočnú milujúcu tvár Otca, aby 
sme sa nanovo začali tešiť na život podľa 
radostnej zvesti Božieho slova a túžiť           
po svätosti. Takto sa Boh rozhodol, že 
ďalšou etapou púte po boku Márie pôjdeme 
spoločne. My a vy. Veľmi sa na to teším.
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Ďakujeme Vám!

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: +421 903 160 904
          +421 34 654 2111
(Prac. dni 9.00 hod. - 12.00 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.
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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?

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

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:
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Kto sú pátri Pavlíni?
Rád Pavlínov založil ostrihomský duchovný, 
blahoslavený Eusébius. V horách nadviazal 
kontakty s pustovníkmi a žil ako jeden z nich. 
V roku 1251 pre nich postavil v Pilišských 
vrchoch kostol svätého Kríža, v ktorom začali 
žiť spoločným životom. Neskôr bola rádu 
pridelená regula svätého Augustína. Za patró-
na rádu zvolil Eusébius svätého Pavla, pus- 
tovníka v Egypte, v začiatkoch kresťanstva    
(228-341). Po ňom dostal aj meno Rád 
svätého Pavla Prvého Pustovníka (latinsky 
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, OSPPE) – 
pavlíni. Prvý pavlínsky kláštor na Slovensku 
vznikol v Horných Lefantovciach pri Nitre           
v roku 1369.
V roku 1733 prišli do Šaštína prví traja pavlíni. 

PREDSTAVUJEME VÁM OTCOV PAVLÍNOV

Bola im zverená milostivá socha Sedembolest-
nej Panny Márie do duchovnej opatery ako aj 
veriaci, ktorí k soche vo veľkom počte prichá-
dzali. Pavlíni sa podujali postaviť pútnický 
chrám a kláštor. V roku 1736 začali stavať 
chrám a v roku 1762 bol  dokončený. Kláštor 
bol dokončený neskôr. Milostivá pieta bola     
do novopostaveného chrámu slávnostne pre- 
nesená z trojhrannej kaplnky, nachádzajúcej 
sa vedľa chrámu 15. augusta v roku 1762.            
V roku 1786 Jozef II. (syn Márie Terézie                
a arcivojvodu Františka I. Lotrinského), ktorý 
sa stal po smrti svojej matky panovníkom, 
zrušil rád pavlínov v Rakúsku-Uhorsku. Všetci 
rehoľníci museli z kláštorov odísť, teda aj          
zo Šaštína. Otcovia pavlíni sa do Šaštína vrátili 
po 231 rokoch a my sme svedkami tohto návratu.

Páter Martin Lehončák OSPPE: Pochádza zo Sečovskej Polianky. Za kňaza 
bol vysvätený 12. júna 1999 na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku. Od roku 
2001 prišiel do farnosti Vranov nad Topľou, kde bol kaplánom. Od 27. júla 
2002 tu pôsobil 9 rokov ako farár a prior (predstavený domu). Od 1. septem-
bra 2011 prešiel do farnosti Topoľčany, kde pôsobil ako  kaplán až do 28. feb- 
ruára 2017. V reholi pavlínov zastáva od 20. júna 2014 funkciu provinciála.       
V Šaštíne-Strážach je od 1. marca 2017 poverený správou farnosti.

Páter Ondrej Kentoš OSPPE: Pochádza z Vranova nad Topľou. Kňazskú 
vysviacku prijal 29. mája 2010 na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku.              
Od 1. augusta 2010 pôsobil v rodnom Vranove nad Topľou ako kaplán až            
do 28. februára 2017. Od 1. marca 2017 je poverený funkciou rektora Baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie. 

Páter Michal Nižnánsky OSPPE: Pochádza z Trnavy. Kňazskú vysviacku 
prijal 23. mája 2009 na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku. Následne pôsobil 
takmer 8 rokov ako kaplán vo farnosti Trnava - Tulipán až do 28. februára 
2017. Od 1. marca 2017 pôsobí ako kaplán v našej farnosti. 

Páter Miroslav Hruška OSPPE: Pochádza z Trnavy. Kňazskú vysviacku prijal 
14. júna 2008 v Topoľčanoch vo Farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda. Od roku 
2006 bol diakonom vo farnosti Topoľčany, odkiaľ odišiel mesiac po kňazskej 
vysviacke do farnosti Trnava - Tulipán. Tu pôsobil ako kaplán až do 28. februára 
2017. Od 1. marca 2017 pôsobí ako kaplán v našej farnosti. 
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Púť zaľúbených 

Dňa 17. - 19. februára 2017 sa konala       
už tradičná Púť zaľúbených. Sme vďační     
z realizácie 10. ročníka so zaujímavou 
témou „Dozrievať v láske“. Púť bola 
otvorená večernou  svätou omšou,  ktorú 
celebroval o. Ján Buc. Svojou návštevou 
nás obdarili viacerí hostia, ako o. Kuffa,      
o. Hudák, o. Neupauer, ktorí pripravili 
bohatý duchovný program. Sväté omše 
svojím spevom sprevádzali speváci zo sa- 
leziánskeho mládežníckeho strediska Ma- 
mateyka z Bratislavy a zbor mladí Sale- 
ziáni Domka z Partizánského. Účastníci 
mali možnosť sledovať divadlo, worksho-
py,  vypočuť si svedectvá, diskusie, pred-
nášky, koncerty gospelových hudobných 
skupín. Slávnostným vyvrcholením púte 
bola nedeľná svätá omša, ktorú celebro-
val pomocný košický biskup Mons. Marek 

To je nápis na pamätnej tabuli saleziána 
don Ernesta Macáka, ktorá bola  dňa 26. feb- 
ruára 2017 o 17.00 hod. slávnostne odha-
lená na chodbe Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne. Za prítomnosti 
provinciála slovenských saleziánov don 
Jozefa Ižolda, bratov saleziánov a veria-
cich sme sa zúčastnili tejto mimoriadnej 
udalosti, na pamiatku vzácnej a význam-
nej osobnosti v našej vlasti i v exile. 

Don Ernest Macák určitú časť svojho tak 
plodného života strávil práve v milova-
nom Šaštíne pri Sedembolestnej.  Zomrel  
13. októbra 2016 v Cerovej vo veku 96 
rokov a je pochovaný na šaštínskom 
cintoríne. Navždy nám bude chýbať jeho 

„Každá bolesť s Kristom má svoj cieľ.“ 

Forgáč. Veríme, že zaľúbení odchádzali       
z Národnej svätyne  povzbudení a odhod-
laní, s Božou pomocou a na príhovor 
Sedembolestnej Panny Márie, zápasiť s pre- 
kážkami na ceste k čistému vzťahu a zo- 
trvať na tejto ceste. 

úprimný až šibalský úsmev, jeho priamy    
a pokorný pohľad, keď nám tak často 
opakoval: „cez všetko sa dá premodliť...“



Dňa 26. marca 2017 sa konala v bazilike 
slávnostná svätá omša pri príležitosti uve- 
denia otcov pavlínov do služby Národnej 
svätyni. Hlavným celebrantom bol otec arci- 
biskup Mons. Stanislav Zvolenský za účasti 
generálneho predstaveného pavlínov pátra 
Arnolda Chrapkowského, ktorý k nám 
prišiel z Čenstochovej (Poľsko). Svojou prí- 
tomnosťou na svätej omši nás obdarili 
dekan dekanátu Šaštín-Stráže vdp. Milan 
Čaniga ako aj otcovia pavlíni z viacerých 
pavlínskych domov na Slovensku.
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Svätý otec František schválil dekrét o muče-
níctve Božieho služobníka Titusa Zemana. 
Tento dekrét umožňuje, aby bol don Titus  
vyhlásený za blahoslaveného. Slovensko bude 
mať prvého rímskokatolíckeho kňaza - muče-
níka z čias totalitného komunistického režimu. 
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vaj- 
noroch. Prvé rehoľné sľuby zložil 6. augusta      
v roku 1932. Študoval v Ríme a v Chieri pri Tu- 
ríne. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1940.   
Po návrate domov študoval chémiu a prírodné 
vedy. Štátna moc v roku 1950 zatvorila všetky 
kláštory a rehoľníkov internovali, súdili. Titus 
Zeman sa i tak rozhodol zachraňovať mladé 
duchovné povolania. Tajne viedol mladých 
bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko 
do Talianska, aby tam mohli dokončiť štúdiá 
teológie a byť vysvätení za kňazov. Počas 
tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus 
Zeman spolu s takmer celou skupinou (v nej 
napr. Anton Srholec, Andrej Dermek) zatknu-
tý. Obvinili ich zo špionáže a velezrady. Dona 
Titusa odsúdili na 25 rokov tvrdého väzenia 
nepodmienečne, so stratou občianskych práv. 
Vo väzení prežil 13 rokov, bol ťažko mučený, 
týraný, ponižovaný. V roku 1964 bol don Ti- 
tus podmienečne prepustený s podlomeným 

Slávnostná svätá omša dňa 26.3.2017   

zdravím na slobodu. Zomrel 8. januára 1969 
vo Vajnoroch na následky mučenia a väzenia. 
V roku 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil 
de�initívne za nevinného. Saleziáni dona Bos- 
ca a Bratislavská arcidiecéza začali v roku 
2010 proces jeho blahorečenia.
Na začiatku povolania bola Panna Mária
Don Titus vedel, že sa chce stať saleziánskym 
kňazom od svojich desiatich rokov. Dobrotivý 
Boh mu po vážnej chorobe daroval na prího-
vor Sedembolestnej Panny Márie  počas púte 
jeho blízkych v Šaštíne rýchle uzdravenie. 
Jedného dňa povedal mame: „Panna Mária 
vypočula prosby, ktoré jej pútničky odo mňa 
zaniesli. Preto sa chcem stať kňazom a ísť         
za saleziána do Šaštína.“ Keď ho u saleziánov  

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10) 

Slávnostná svätá omša



ho ruženca, nech sa modlí Otče náš a ostatné 
zrnká Zdravas Mária a prosí Pannu Máriu       
o pomoc. Aj ja som sa snažila v modlitbe 
neochabovať. Prosila som aj v Bazilike Sedem- 
bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Po čase 
nám zavolala a oznámila, že jej znova robili 
vyšetrenia s úžasnými výsledkami. Lekári 
skonštatovali, že rana sa krásne hojí a ope- 
rovať ju už nemusia. Porovnávali staré a no- 
vé vyšetrenia.  Lekári sa nevedeli vynačudo-
vať, dokonca ani pán docent ako sa zrazu 
rana hojí. Ruženček mi priniesol zázrak, veľa 
som sa modlila a prosila, teraz sa budem 
modliť a ďakovať. Sme šťastní a ďakujeme 
Matičke Sedembolestnej za príhovor u Pána 
Ježiša Krista a jeho pomoc.          Oľga.   

Viem čo je to ďakovať, ale aj prosiť, našu 
milostivú, milovanú najdrahšiu Sedembo-
lestnú Matku, ktorá prosby plní svojím 
príhovorom u svojho syna, nášho pána Ježi- 
ša Krista. Moja nevlastná dcéra, ktorá veľmi 
vážne ochorela a dá sa povedať, že zo dňa    
na deň, bola prednedávnom operovaná. 
Operácia trvala dlhé 3 hodiny. Výsledky         
po operácii neboli dobré, stále sa uvažovalo, 
že operáciu budú opakovať. Dcéra bola z to- 
ho zúfalá, mala doma manžela a dve maličké 
deti. Ani návštevy nechcela prijímať lebo ju 
to veľmi vyčerpávalo. Jedného dňa nám 
zavolal jej manžel, aby sme ju išli predsa len 
navštíviť, pretože on musí odísť na služobnú 
cestu. Potešili sme sa, a tak sme ju boli 
pozrieť. Pohľad na ňu bol veľmi smutný... 
Porozprávala nám, že jej robili nové vyšetre-
nia a rozhodli, že ju budú zase operovať. 
Ťažko sme to s manželom niesli, ale snažili 
sme sa ju podporiť útechou, že všetko dobre 
dopadne. Keď sme odchádzali z domu, 
zobrala som so sebou do vrecka ruženec, 
ktorý som kúpila na Sviatok našej Sedembo-
lestnej Matky (každý rok kúpim 2-3 to mám 
takú slabosť a dám posvätiť ). Ten ruženec 
som jej pri rozlúčke dala s tým, že aj keď sa 
nevie naspamäť modliť modlitbu posvätné-

SVEDECTVO6

Sila modlitby.

Autentické svedectvo uverejnené so súhlasom 
autorky.

v Šaštíne nechcel don Bokor prijať pre jeho 
nízky vek a odhováral ho, že tam bude sám, 
bez mamy, Titus povedal: „Prečo hovoríte, že 
tu nebudem mať mamičku? Áno, moja pozem-
ská mama tu nebude, ale bude tu so mnou 
Panna Mária Pomocnica, ktorej som sľúbil,     
že keď vyzdraviem, prídem za ňou. Tá ma 
bude opatrovať a ochraňovať a ja nebudem 
plakať, lebo bude stále pri mne.“ 
Boh, ktorý si dona Titusa už v krste povolal       
v ňom postupne pestoval i očisťoval jasné 
saleziánske črty ako pracovitosť, tvorivosť, 
priateľskosť, modlitba, spev a až detinsky čistý 

silný vzťah k Panne Márii. Pripravoval tak jeho 
srdce na väčšie veci, ktoré mal don Titus 
uskutočniť, prežiť, vytrpieť...
„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé    
na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a ja- 
sajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.       
Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli 
pred vami.“ (Mt 5, 11)
Na chodbe Baziliky Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne sa nachádza pamätná tabuľa 
dona Titusa Zemana (slávnostne odhalená dňa 
8. januára 2012).



Milí priatelia, predstavujeme Vám novú rubriku v našom Magazíne Národnej svätyne 
„Historické okienko“. Radi by sme Vás oboznámili s históriou Baziliky Sedembolestnej 

Panny Márie od dávnej minulosti až po prítomnosť.

HISTORICKÉ OKIENKO

Všetko to začalo uprostred zabíjania a plie- 
nenia, keď mala osmanská moc v strednej 
Európe vrcholiť. Turci lúpili a drancovali 
našu krajinu, v zúfalstve slovenského 
národa, ktorého plač a nárek neutíchal...         
V roku 1564 sa v Šaštíne udialo čosi, čo 
navždy poznačilo dejiny slovenského 
národa, možno ako odpoveď na jeho tak 
večne prelievané slzy. Istého dňa sa viezla 
Angela Bakičová so svojim manželom 
grófom Imrichom Czoborom v koči  do ich 
kaštieľa. Imrich, bol veľmi drsný a mal 
výbušnú povahu, veď vo vojne sa bolo 
treba brániť a na obrane krajiny sa zúčast-
ňoval aj on, či už to bolo pri Veľkej Bytči        
pri Žiline, inokedy pri Zvolene a Krupine. 
Bol tak často od svojej rodiny a vojna robí 
ľudí krutými, necitlivými, zavše až neľud-
skými. Manželia sa cestou do kaštieľa veľmi 
pohádali, žiaľ nebolo to prvýkrát. V návale 
zlosti Imrich vyhodil svoju manželku An- 
gelu spolu so služobnou von z koča. Zostala 
potupená a zúfalá, no keďže bola veriaca 
východisko hľadala v úprimnej modlitbe.    
V náreku sa obrátila na Sedembolestnú 
Pannu Máriu, aby orodovala u svojho syna 
Ježiša, ako to robila zavše v neľahkých 
situáciách, aby zavládla v ich rodine láska    
a pokoj. Sľúbila, že dá vyhotoviť sochu 
Sedembolestnej Panny Márie za vypočutie 
modlitby a vystaví ju na miesto, kde bola 
vyhodená z koča. A modlitba z hĺbky srdca 
nenechala dlho čakať na zázračnú odozvu. 
Koč sa vrátil po Angelu a kočiš oznámil,        
že ju má odviesť domov. Imrich čakal pred 

bránou kaštieľa a išiel svojej manželke 
naproti. Panovačný a hrdý gróf odprosil 
svoju manželku, jeho predchádzajúca zloba 
sa zmenila na lásku. V rodine zavládla          
od tých čias láska a pokoj. Angela sa zdôve-
rila so svojím sľubom manželovi a ten ju 
povzbudzoval, aby spoločne sľub dodržali. 
Deň sa pre nich skončil tak, ako odporúčal 
prvým kresťanom sv. Pavol: „Slnko nech  
nazapadá nad Vaším hnevom“. (Ef 4, 27)   
     (pokračovanie v budúcom čísle)

7

AJ VTEDY TO BOLO O MODLITBE...

zdroj: kniha don Ernesta Macáka: 
Naša Sedembolestná Matka r.v. 2004
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Magazín Národnej svätyne v ŠaštíneMagazín Národnej svätyne v Šaštíne Zima 2016

Národná Bazilika Sedembolestnej P. 
Márie je najvhodnejším miestom pre 

sa s dôverou utiekal k Panne Márii, 

neumierame od hladu, nikto nás neutlá-

-

-
kriminácie a slobody. Mnohí pritom 

-

modlitbou a utiekaním sa k Panne Márii 
-

a zachráni existencia národa. Práve 

PRÍHOVOR

don
Emil Šafár

SDB

4.5. MZK (Modlitbové stretnutie za kňazov)

6.5./16.00 hod. Fatimská sobota
13.5. Púť hasičov

14.5. Púť mamičiek
v požehnanom stave

1.4./16.00 hod. Fatimská sobota
6.4. MZK (Modlitbové stretnutie za kňazov)

16.4. Veľkonočná nedeľa
22.4. Púť mužov

29.4. Púť miništrantov

1.6. MZK (Modlitbové stretnutie za kňazov)

3.6./16.00 hod. Fatimská sobota
4.6. Turíčna púť k Sedembolestnej
5.6. Turíčna púť seniorov a chorých 
24.6. Púť gréckokatolíkov 
           Bratislavskej eparchie
24.6. Púť motorkárov

APRÍL 2017

JÚN 2017

MÁJ 2017

Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej

Panny Márie, Šaštín - Stráže


