Magazín Národnej svätyne v Šaštíne

Putujme do národnej svätyne a
vyprosujme obnovu rodiny

PRÍHOVOR

don
Emil
Šafár
SDB

„Som príjemne prekvapená, akú máme
prekrásnu národnú baziliku“ – povedala pútnička kňazovi. „Človek sa tu
naozaj cíti duchovne povznesený. Musím
to povedať známym...“ – doložila pani.
Je to tak. Aj keď so sv. Pavlom veríme, že
Boha možno stretnúť všade, lebo „v
Ňom žijeme, hýbeme sa a sme“, predsa
len v Božom chráme sme na vnímame
Jeho prítomnostiakosi viac disponovaní.
Je tu Jeho osobitná prítomnosť v Eucharistii. S chrámom nás ako rodinu Božích
detí spájajú mnohé osobné, i spoločné
duchovné zážitky, ktoré vplývajú na náš
život. Platí to osobitne pri návšteve
pútnického chrámu, pretože náš pozemský život je vlastne putovaním- k Bohu.
Sme predsa putujúcou Cirkvou.
Z tohto hľadiska môže byť návšteva
našej národnej baziliky podnetom
prehĺbiť si svoju vieru aj ako člen nášho
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národa. Zvlášť v tomto období, keď je
dnes - zvonka i zvnútra - vystavený najrôznejším negatívnym vplyvom, ktoré
ho morálne nahlodávajú a rozdeľujú.
Najviac sa útočí na manželstvo a
rodinu, základnú bunku spoločnosti,
ktorá zakúša dnes mimoriadnu krízu
ako nikdy. To je celkom osobitný dôvod
putovať sem, modliť sa a vyprosovať pre
náš národ milosť odolať všetkým týmto
pokušeniam doby. Pripomeňme si, že
historický príbeh manželov, grófov
Czoborových, ktorý bol na samom
začiatku a z ktorého neskôr vznikol
impulz na vystavenie baziliky, je práve o
uzdravení ich krízového manželstva a
rodiny. Vianočný čas, ktorého centrom
je práve rodina a Svätým Otcom vyhlásený Rok milosrdenstva môže byť
osobitným podnetom k putovaniu...Pozývame vás na púť do svätyne našej
Patrónky Slovenska, Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

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 ružencových bratstiev

V ružencovom mesiaci októbri sa v
Bazilike konala tradičná Púť ružencových bratstiev, pod záštitou DMC
dominikánského mariánského centra z Košic. Horlitelia ruženca Panny
Márie sa v hojnom počte stretli na
zaujímavom programe, ktorý okrem
prednášok a diskusií obsahoval aj
modlitbu posvätného ruženca, sv.
omšu, obnovu sľubov a zverenie RB
Panne Márii Ružencovej

Púť nalomených sŕdc

Pre zranené srdcia rozvodom,
alebo stratou blízkej osoby sa začiatkom októbra konala Púť nalomených sŕdc s témou: „Čo Cirkev
chystá pre nalomené srdcia“.
Program začal sv. omšou, ktorú
celebroval don Marián Valábek
SDB. Po nej sa konala beseda a
spoločná modlitba za riešenie
rodinných problémov a synodu o
rodine.

Púť abstinentov

V októbri sa konal 2. ročník Púte
abstinentov. Súčasťou programu
bola sv. spoveď adorácia, prednáška a samozrejme sv. omša, počas
ktorej sa pútnikom prihovoril P.
Milan Bubák, SVD.

foto: Ľudmila Machová
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Zázraky sa dejú aj dnes...

Presvedčila som sa, že Šaštín je miesto, kde sa za nás Božia Matka
intenzívnejšie prihovára

Prvýkrát sme prišli do Šaštína v máji
2012 na súkromnú púť, aby sme sa
modlili za obrátenie a šťastnú hodinu
smrti môjho uja, ktorý bol vážne chorý a
ležal v nemocnici. A tiež za jeho manželku, moju tetu, ktorá bola tiež hospitalizovaná a v najbližšiu nedeľu mal ku nej
prísť kňaz, aby pristúpila ku sviatosti
zmierenia.
Obaja, moja teta a ujo, žili spolu 40
rokov a počas celého manželstva boli
veľmi zatvrdnutými odporcami Cirkvi.
Boli úplne v náručí Nepriateľa s veľkou
nenávisťou sa vyjadrovali voči Bohu.
Raz som len tak spomenula, že mám
cestu do Paríža a že sa budem za nich
modliť v zázračnej kaplnke, kde sa
zjavila Božia Matka Kataríne Labouré.
Teta mi povedala: "Zakazujem ti, aby si
sa za mňa modlila!" Keď som pred ňou
alebo pred ujom niekedy spomenuli
nebo, povedali: "Ja v nebo neverím, ja
pôjdem do pekla!" Bolo to hrozné,
najmä posledné roky ich života, ktoré
spolu prežívali. Keď sme ku nim prišli
niekedy na návštevu, videli sme, akí sú
plní zlosti a nenávisti jeden voči druhému, zhodli sme sa, že oni už tu na zemi
žili peklo. Samozrejme, že sme sa celá
rodina modlili za ich obrátenie a Boh
začal konať v ich živote krátko pred ich
smrťou.

Najprv to bol ujo, ktorý jedného dňa
prejavil ako evanjelik túžbu stretnúť sa
s evanjelickým kňazom a toto stretnutie
sme mu aj dohodli. Bolo vidieť, že Pán
konal aj cez toto stretnutie, pretože ujo
prijal ako skutočnosť to, že v krátkom
čase môže zomrieť vzhľadom na jeho
vážny zdravotný stav. Avšak ešte stále
mal problém uveriť, žeby mohol existovať po smrti nejaký večný život. Keď
som mu raz povedala, že sa po smrti
stretneme všetci v nebi, iba neveriacky
pokrčil ramenami.
Rozhodli sme sa teda s manželom, že
pôjdeme do Šaštína na súkromnú púť
prosiť Pannu Máriu Sedembolestnú za
šťastnú hodinu smrti uja a za milosť
sviatosti zmierenia pre svoju tetu.
Vrúcne sme sa modlili na tento úmysel.
Nevedeli sme si ani predstaviť, či teta
bude chcieť prijať kňaza, ktorého sme
prosili, aby prišiel ku nej do nemocnice a
pokúsil sa ju získať pre túto sviatosť...
Boli sme teda v napätí, ale zároveň vo
viere, že Matka Sedembolestná vypočuje naše prosby.
V nedeľu popoludní sme sa teda vybrali
po púti v Šaštíne hneď za ujom do
nemocnice. Bol rád, že nás vidí a lekár
nám povedal, že jeho stav je vážny. Stáli
sme vedľa neho a on mi povedal: "Tak
vidíš, porodila si 4 deti a zomrieš aj ty!"

Na to som mu odpovedala: "Nie, ujo
Števko, iba moje telo zomrie, ale ja
verím, že sa raz všetci stretneme v nebi."
Pohladkala som ho po tvári a povedala
mu: "Ujo Števko, keby si tak skúsil povedať Pánu Bohu: Bože, ak existuješ, daj
sa mi poznať." On sa tak krásne usmieval, ale nepovedal nič. V nasledujúci deň
zomrel.
Neviem to dobre opísať, ale nadobudla
som presvedčenie a vnútornú istotu, že
Pán na príhovor Sedembolestnej Panny
Márie vypočul naše prosby a že ho
zachránil pred večným zatratením.
Krátko na to sme sa dozvedeli, že moja
teta prijala v čase, keď sme sa modlili v
Bazilike, po 50 rokoch, sviatosť zmierenia. Bol to pre nás skutočný zázrak a
nepochybovali sme ani chvíľu o tom, že
tuto milosť obidvom vyprosila Matka
Sedembolestná, ktorá sa za nich prihovárala.
Teta prežila nasledujúceho 1,5 roka
neuveriteľne zmenená. Vždy, keď sme ju
nej prišli a navrhli jej, či sa môžeme
spolu modliť desiatok ruženca, súhlasila a modlili sme sa spolu. V jednu
sobotu, keď som za ňou prišla, napadlo
mi po spoločnej modlitbe troch Zdravasov, že ju poprosím, aby mi dala krížik
na čelo a požehnala ma. Ona to urobila
a o tri dni na to, sme dostali správu, že
zomrela. Pre mňa to bol krásny znak a
svedectvo o Božom milosrdenstve, ktoré
Matka Sedembolestná vyprosuje aj pre
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najzatvrdnutejších hriešnikov, keď ju s
vierou prosíme. Bol to pre nás skutočne
zázrak... Stále som túžila napísať toto
svedectvo, aby som sa poďakovala
Panne Márii za pomoc, ktorú vyprosila
pre moju tetu a uja, ale akosi som sa k
tomu z dôvodu zaneprázdnenosti
nemohla dostať.
Natália Proksová

(na pokračovanie)
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Viac o našej Bazilike

Prinášame Vám výber z homílie o. arcibiskupa Cyrila Vasiľa , ktorá
odznela na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii 2015.
Drahá Panna Mária, prichádzame zložiť k
tvojim nohám, pod kríž tvojho Syna, naše
osobné i spoločné bolesti, naše obavy i
túžby. Pred obraz tvojich siedmich materinských bolestí chceme predložiť to čo
cítime ako naše bolesti, bolestí, ktoré sa
dotýkajú našich životov. Je to v podstate
zoznam siedmich bolestí Slovenska,
zoznam strát, ktoré nám hrozia, alebo
ktoré sme už viac-či menej závažným
spôsobom utrpeli na našej osobnej i
spoločnej púti životom.
Prvou je strata nadšenia, radosti a
životného optimizmu.

Cítime sa unavení z každodennej jednotvárnosti života, z rutiny, z nudy, zo strachu
o budúcnosť, z pocitu bezmocnosti. Už
vlastne ani nevieme čo by mohlo pozdvihnúť tú našu „blbú náladu“, ktorá sa šíri ako
mor a otravuje vzduch, ktorý dennodenne
dýchame. Starší si šomrú: „hádam to už
nejako dožijeme“. „Celý život sa driem – a
čo z toho mám?“ – hundre stredná generácia. Mladí – pokiaľ nechcú podľahnúť
apatii pred obrazovkou počítača či televízora, alebo sa neuspokoja s povrchnými a
falošnými životobudičmi kedysi slávnej
trojice sex-drogy-rokenrol – tak si neraz
hovoria: „poďme kamsi preč z tejto krajiny,
možno inde to bude inak a lepšie“.
Prečo? Aj preto, lebo zamestnanie a
bývanie, tieto dva veľké životné otázniky,
doliehajú ako nočná mora či ako balvany
najmä na mladých ľudí, ktorí by si radi

založili rodinu a ktorí sa pri svojom štarte
do života cítia osamotení, nedostatočne
podporovaní a nemienia sa uspokojiť s
nejakými odrobinkami ľúbivých bene�itov
reklamne rozdeľovaných zo spoločnej
kasy, keď vidia, že chýba účinná a
komplexná spoločenská podpora mladej
generácie.

Ale viac ako ekonomika a jej problémy,
ktoré stále boli a budú, dolieha na všetkých
strata dôvery, nadšenia a optimizmu.
Navonok sa bavíme, ba podľa ponuky
televíznych zábavných programov by sme
sa mohli v podstate „uzabávať k smrti“ – a
napriek tomu sme stále smutnejší, bezradnejší, apatickejší. Pesimisti hovoria, že už
nemôže byť horšie a optimisti tvrdia, že
veru horšie byť ešte môže a istotne aj
bude.
- Panna Mária, ty, ktorá si v litániách vzývaná ako Príčina našej radosti, a Útecha
zarmútených, pomôž nám nájsť znovu
radosť do života.

- Ďakujeme Ti za to, že nám poukazuješ na
svojho Syna, ako na najhlbší dôvod našej
radosti prekonávajúcej všetky každodenné
ťažkosti – veď on nám aj dnes hovorí: (Lk
12, 23-32).: Nebuďte ustarostení o život,
čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako
odev ... nebuďte ustarostení! Veď toto
všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec
predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.
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našich cestách, na pracoviskách, na
úradoch, v nemocniciach, ba i v najužších
rodinných vzťahoch?!

Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi
sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
Druhou našou bolesťou je strata ľudskosti a súcitu – rastúca bezohľadnosť.

Moja známa, s viditeľným vážnym postihnutím, pokrútená na svojom invalidnom
vozíčku, ktorý tlačili jej priatelia, sa pri
vstupe na termálne kúpalisko nevedela
preukázať legitimáciou ZŤP. Pani pri
okienku jej spokojne povedala, že pokiaľ
nemá preukaz tak na zľavu nemá nárok a
bude platiť ako ostatní, pretože je vlastne
úplne zdravá. Radšej ani nepoviem kde to
bolo, lebo tam za podobným uzdravením
začnú možno cestovať ľudia s neliečiteľným postihnutím z celého sveta – veď kto
by sa nechcel bleskurýchlo uzdraviť už pri
vstupnej bráne kúpeľov.

Ľudskosť zdegradovaná pre pár eúr –
zdegradovaná nie u toho, kto ich minul, ale
u toho, kto ich takto zarobil. Je to len jeden
príklad za tisíce iných, podobne absurdných, veď každý z nás by mohol doložiť
ďalší príbeh. Koľko bezohľadnosti, bezcitnosti, neľudskosti zažívame denne, na

Čo je človek ochotný vykonať za judášsky
groš? Existuje hranica straty ľudskosti?
Odkedy som videl skryto na�ilmovaný
záznam policajného agenta, ktorý, vydávajúc sa za priekupníka s „bielym mäsom“
naoko prijal ponuku jednej matky ktorá
bola ochotná za 10 000 USD predať svoju 9
ročnú dcéru do zahraničia pre potreby
pornogra�ického priemyslu, s jasnou
dohodou, že po roku bude „rozobraná na
orgány“, tak sa, žiaľ, bojím, že za peniaze je
niekto schopný urobiť naozaj všetko!

- Matka, kto nás zachráni z víru egoizmu,
z nebezpečenstva straty ľudskej tváre i
dôstojnosti ak nie ty, Panna hodna chvály?
Nedovoľ nám zabudnúť, že sme ľuďmi,
stvorenými na Boží obraz a podobu, že
zdieľame dôstojnosť Božieho syna, ktorý
na seba prijal našu ľudskú prirodzenosť,
aby ju tak povýšil. Pomôž nám zastaviť
výpredaj ľudskosti v nás.

- Ďakujeme ti za žiarivé príklady tých, ktorí
by si zaslúžili “čestný doktorát“ z „ľudskosti“, za dobrovoľníkov, za tých, ktorí sa
venujú opusteným, nechceným a opusteným deťom, ľuďom s postihnutím, za tých,
ktorí konajú dobro v skrytosti, za tých,
ktorých dobré skutky pozná len Boh a
ktorí pred Božou tvárou zvolávajú požehnanie aj pre naše Slovensko, požehnanie,
ktoré prevyšuje a odzbrojuje akékoľvek
zlorečenie a prekliatie, ktoré zvolávajú na
seba i na celý svet ľudia bezcitní a neľudskí.
(zdroj TKKBS)

(na pokračovanie)
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Pozývame Vás putovať k Mame

2.1. Fatimská sobota – 14:30
8.1. MZK Otvorené stretnutie spoločenstva modlitby za kňazov – 19:00

Február 6.2. Fatimská sobota – 14:30
12.2. – 14.2. Púť zaľúbených, www.zalubeni.sk
Marec
Apríl

Máj

5.3. Fatimská sobota -14:30
11.3. MZK Otvorené stretnutie spoločenstva modlitby za kňazov – 19:00

2.4. Fatimská sobota – 16:00
8.4. MZK Otvorené stretnutie spoločenstva modlitby za kňazov – 19:00
9.4. Púť mužov
30.4. Púť miništrantov
7.5. Fatimská sobota – 16:00
8.5. Púť mamičiek v požehnanom stave
13.5. MZK Otvorené stretnutie spoločenstva modlitby za kňazov – 19:00
14.5. Púť hasičov
14.5. Agapé – večer pre mladých
15.5. Turičná púť
16.5. Turičný pondelok

Kompletný program nájdete na
www.bazilika.sk a www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej
Magazín Národnej svätyne v Šaštíne
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Vrcholom pútnickej sezóny v Národnej svätyni je 15. september, sviatok
Sedembolestnej Panny Márie. Zrak

Národná púť 2015

„Zdravas“, ktorý sa po rokoch stane
neoddeliteľnou súčasťou tvojho života. Osobnou skúsenosťou s Matkou
ochrankyňou, pomocnicou, orodov-

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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