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LUNA, Moravský Svätý Ján 
Neprešlo jazykovou úpravou
Za dobrovoľný príspevok je k dispozícii v Bazili-
ke Sedembolestnej Panny Márie
Farský časopis zostavili: Páter Martin Lehončák, 
OSPPE - správca farnosti a Mgr. Ľudmila Macho-
vá. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme aj ostat-
ným pátrom pavlínom z miestnej komunity, ktorí 
prispeli k vydaniu časopisu. Svoje rady, nápady, 
pripomienky i postrehy nám môžete poslať na 
našu mailovú adresu: hlaholzvonov@gmail.com. 
(Autorka všetkých neoznačených textov a foto 
Mgr. Ľudmila Machová.) Všetky predchádzajú-
ce čísla Hlaholu zvonov nájdete na internetovej 
stránke: www.bazilika.sk v oddelení farnosť. 

V tomto roku som oslovila čitateľov, aby 
sa ozvali, kam sa až náš časopis Hlahol 
zvonov dostáva. Ja sama ho prostredníc-
tvom mailovej pošty posielam na niekoľko 
adries, najmä našim stálym čitateľom - 
saleziánom. Je medzi nimi aj don Peter 
Lorenc SDB, ktorý je na misijnom pobyte 
na Sibíri v Jakutsku. Taktiež náš bývalý re-
dakčný kolega don Emil Šafár SDB, ktorý 
nás aj často pozdravuje z Azerbajdžian-                                                                         
skeho Baku. No a určite nesmiem za-
budnúť na spoluzakladateľa don Marka 
Michalenka SDB, ktorý pridá vždy aj zo-
pár povzbudivých slov, nielen na adresu 
redakcie, ale pozdravuje aj verných čita-
teľov: „...veľká vďaka za zásielku. Potešila 
ma, ako vždy. Je to pre mňa také osvie-
ženie, keď si prečítam niečo z toho, ako 
si žijete u Sedembolestnej. Teším sa, že  
rastiete a rozvíjate sa na Božiu slávu.“
Z Bratislavy nás zakaždým nezabudne po-
zdraviť pani Helena Slavíková, dcéra orga-
nistu pána Rabaru, o ktorom sme spoloč-
ne priniesli rozsiahly príspevok: „Ďakujem 
srdečne. Váš „nový šat“ je pôvabným a 
radostným vstupom do Nového roka. Kiež 
Vám ho Pán požehná hojnými milosťami.“
V máji nás prekvapil pozdrav asi od na-
šej najvzdialenejšej čitateľky a rodáčky 
z nášho mesta: „No veru, až do Indiany, 
USA. A to už 15 rokov, takže aj „pred-
chodcovia” Hlaholu zvonov. Buď si ja vždy 
nové i staršie čísla zoberiem pri návšteve 
domoviny, alebo mi rodičia pošlú. Čítanie 
si vždy vychutnávam. Pokoj Vám! Oľga 
Prattová (Fríbortová)“
Potešia nás však asi najviac osobné po-
ďakovania a povzbudenia, vďaka ktorým 
vieme, že náš časopis čítate radi. Vďaka za 
podporu a priazeň! 
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PRIHOVÁRAME SA VÁM: 

Drahí farníci a obyvatelia Šaštína-Stráží. 
Po vyše dvoch rokoch práci v tejto krás-
nej, Pannou Máriou vyvolenej šaštínskej 
záhrade, odchádzam na nové pôsobisko. 
Chcem sa preto s vami rozlúčiť. Pri tej-
to príležitosti mi prichádza na myseľ sv. 
Pavol apoštol, ktorý strávil tri roky živo-
ta medzi Efezanmi. Prirástol im k srdcu, 
čoho dôkazom bolo ich zachovanie pri 
rozlúčke: Všetci sa dali do veľkého plaču, 
vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali 
ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že už 
neuvidia jeho tvár. A vyprevadili ho na 
loď. (Sk 20,37-38)
Hoci by som sa rád dorovnal sv. Pavlovi 
v jeho pokore a kresťanskej vyzretosti, 
nemôžem o sebe povedať ako on: „Vy 
viete, ako som bol s vami celý čas od 
prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; ako 
som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v 
slzách a skúškach, ktoré na mňa dolieha-
li z úkladov Židov; ako som nezanedbal 
zvestovať vám všetko užitočné a učil 
som vás verejne i po domoch; ako som 
zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú 
obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Je-
žiša. (Sk 20,18-21)
Akej - takej podoby medzi sv. Pavlom a 
šaštínskym kaplánkom by sme sa, há-
dam, mohli dopátrať. Som si však ve-
domý mnohých hriechov, a teda aj ich 
vplyvu na vás. Aj keď mnohí nevnímate 
moje dlhy voči vám, pred Božím súdom 
ich istotne spoznáte, preto vás už teraz 
prosím o odpustenie.

Viem, že z Božej milosti počas svojej 
kaplánskej služby v škole, v spovednici, 
za kazateľnicou, či pri práci, odovzdával 
som vám svedectvo o poklade lásky Bo-
žej, ktorá vnáša do môjho života veľkú 
istotu a pokoj. Lásku Božiu vnímam 
hlavne cez Kristovo a teda aj naše zmŕt-
vychvstanie. 
Je dosť možné, že sa spolu stretneme. 
Som pútnik a vy žijete blízko pútnického 
cieľa. Ak by sme sa však nestretli ešte 
v tejto krajine smrti, rád sa s vami stret-
nem v krajine žijúcich.
Páter Miroslav, pavlín

(Za našu farnosť sa s pátrom Mirkom 
rozlúčime v nedeľu 28. júla 2019 pri sv. 
omši v Bazilike. Určite na neho nezabud-
neme vo svojich modlitbách 6. augusta, 
kedy oslávi svoje narodeniny.)
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Po prvý raz od roku 2014, kedy sa ob-
novili Púte ku Kaplnke sv. Alojza, sa mu-
sel v nedeľu 23. júna 2019 v rýchlosti 
pripraviť náhradný program tejto púte. 
Nakoľko sa blížila búrka, a deň pred-
tým napáchala v okolí značné škody, 
nemohli sme v takomto počasí nič ris-
kovať. Náhradným variantom bola svätá 
omša v strážskom Kostole sv. Alžbety 
Uhorskej. 

Skalní pútnici, ktorí sa nedali odstrašiť 
nepriaznivým počasím, sa stretli na náh-                                                                               
radnej svätej omši venovanej sv. Aloj-
zovi Gonzagovi. Sv. omšu celebroval 

Zo života farnosti 

Púť ku Kaplnke sv. Alojza

Páter Martin Gajarský OSPPE počas homílie

Spevokol 7hlások oživil sv. omšu svojim jedinečným spevom
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páter Martin Gajarský OSPPE. Deti zo 
spevokolu 7hlások pod vedením svojich 
vedúcich, manželov Žákových, krásne 
animovali svätú omšu svojim spevom. 
Každému speváčikovi, či detskému 
účastníkovi púte, sa ušiel aj spomienko-
vý darček na túto krásnu púť.  

Pútnici prichádzali pod dáždnikmi, no 
nakoniec sa počasie umúdrilo a pohos-
tenie po sv. omši už prebehlo pod vy-
pršanou oblohou pred kostolom. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou 
prispeli k priebehu tejto farskej púte 
k patrónovi mladých a študentov. 

Z homílie pátra Martina: „Keď si preštu-
dujeme životopis sv. Alojza, zistíme, že 
nikto sa nerodí svätým. Hoci jeho matka 
chcela, aby sa zasvätil Bohu, otec s ním 
mal iné plány. Pochádzal zo šľachtické-
ho rodu a ako prvorodený mal byť dedi-
čom a vojakom. Od 3 rokov sa učil jazdiť 
na koni a ako 5-ročný odišiel s otcom 
na výcvik. Tam sa naučil nielen narábať 
so zbraňou, ale aj nadávať - vidíme, že 
ani svätci neboli v detstve príkladnými 
deťmi. Toto ho potom matka musela od-
naučiť a jeho zasvätenie sa Panne Márii 
mu pomohlo vytrvať v čistote. Nakoniec 
vstúpil k Jezuitom a pomáhal ošetrovať 
chorých na mor v Ríme. So spolubratmi 
sa pri tejto práci nakazil a ako jediný sa 
uzdravil (s následkami). Raz našiel na 
ulici nakazeného, odviedol ho do ne-
mocnice, čo ho úplne vyčerpalo a na 
následky horúčky zomrel. Aj napriek 

Prosby predniesli Sofia a Agátka

prekonanej chorobe pomáhal ďalej, lebo 
vedel, že sú dôležitejšie veci ako zdravie 
- je to služba Kristovi v bratoch a ses- 
trách, ktorých by sa nikto neujal.“

Pozývame vás na:
13. 8. Farskú púť do Žarošíc

29. 8. Farskú púť do Marianky

22. 9. Pochod za život 

(viac vo farských oznamoch)
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Zo života farnosti 

Kristov kňaz na veky
Už druhý rok po sebe sme zažívali spo-
ločne s našimi pátrami pavlínmi kňazskú 
vysviacku jedného z ich radov. Presne 25. 
mája 2019 o 10. hodine bol vysvätený za 
kňaza v Čenstochovej diakon Juraj Tirpák. 
Postupne sme ho, vďaka jeho duchovnej 
službe v našej farnosti, spoznávali bližšie, 
a tak sme aj túto sviatočnú chvíľu prežívali 
spolu s ním (i keď nie priamo na mieste). V 
nedeľu 2. júna, týždeň po tejto kňazskej vy-
sviacke, sme ho mohli slávnostne privítať 
aj v našej farnosti.  Spoločne sme za nášho 
nového pátra Juraja ďakovali slávnostnou 
svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej 

Panny Márie a potom sme spolu s ním na 
nádvorí túto slávnostnú chvíľu prežili aj v 
rodinno-farskom kruhu. Pri tejto význam-
nej udalosti v živote pátra Juraja sme mu 
položili zopár otázok, aby sme ho spoznali 
ešte bližšie:

Počas primičnej sv. omše

Novokňazské požehnanie farníkov
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Odkiaľ pochádzaš? Pochádzam z Vranova 
nad Topľou.
Koľko máš rokov? Mám 26 rokov.
Čo prezradíš o svojej rodine? Moji rodi-
čia sa volajú Martin a Agáta. Otec má 50 
rokov a je vedúcim v zberni kovových su-
rovín. Matka má 51 rokov a pracuje ako 
predavačka v papiernictve. Mám mladšie-
ho brata, ktorý má 25 rokov, je slobodný a 
pracuje ako záchranár. Zo starých rodičov 
mám dve babky.
Ako doteraz prebiehalo tvoje štúdium? 
Som absolventom Gymnázia vo Vranove 
nad Topľou, zmaturoval som v roku 2012. 
Po maturite som vstúpil do Rehole a v 
tomto roku som ukončil štúdium teológie 
na Pápežskej Univerzite v Krakove. 
Čo ťa priviedlo ku kňazstvu či rehoľnému 
zasväteniu? Keď som sa v maturitnom 
ročníku rozhodoval, čo budem ďalej štu-
dovať, a čo chcem v živote robiť, uvedomil 
som si, že so žiadnym z predmetov, ani 

so žiadnym zamestnaním som sa nevedel 
stotožniť. Zároveň sa vo mne začal rodiť 
pocit zodpovednosti za Cirkev a za ohlaso-
vanie evanjelia. Povedal som si: „Niekto to 
musí robiť! Niekto musí byť aj kňazom.“ :-) 
Okrem toho, do rehole ma priviedla túžba 
po dobrodružstve, túžba spraviť niečo ne-
zvyčajné. Zároveň verím, že za mojím roz-
hodnutím je predovšetkým Božie volanie, 
ktoré ku mne prichádzalo aj prostredníc-
tvom spomenutej túžby.
Čo tvoje záľuby alebo voľný čas? Snažím 
sa žiť tak, aby som nemal voľný čas. :)
Ako sa Ti páči naša Bazilika Sedembo-
lestnej?
Cítim sa tu ako doma a som veľmi pocte-
ný, že kňazský život môžem začať na tomto 
mieste. 

Ďakujeme za odpovede. My sme poctení, 
že svoju duchovnú kňazskú službu začína 
páter Juraj práve u nás. Bol v našich mod-
litbách ako diakon a zostane v nich aj na-
ďalej. Na začiatku tejto služby mu prajeme 
a vyprosujeme veľa Božích milostí a Božie-
ho požehnania, aby s radosťou a láskou 
slúžil po celý život Pánu Bohu aj Cirkvi. 

Počas letného prímestského tábora zapadol 
medzi animátorov svojim zmyslom pre humor

Spomienka na detstvo 
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Našli sme kúsok raja na zemi

Naša farnosť na cestách 

Akú lásku môžeme prežívať? Lásku 
k Bohu, k sebe samým, k blížnym... My 
sme ju spoločne s pátrami pavlínmi našli 
aj medzi ľuďmi žijúcimi na okraji spoloč-
nosti, žijúcimi osamote v nádhernej a 
čistej prírode. 
Počas farského výletu sme sa 1. mája 
2019, po spoločnej rannej sv. omši, 
vybrali vláčikom do Rozbehov, odkiaľ 
sme lesnou cestičkou putovali asi 3 km 
do Domova sociálnych služieb Bojková. 
V tomto zariadení žijú dospelí muži, kde 
sa o ne starajú, okrem iného personálu, 
aj Milosrdné sestry sv. Kríža. Cestou do 
tohto malého raja na zemi sa deti zaba-
vili plnením zaujímavých súťažných úloh, 
o ktoré sa postarali páter Mirko, páter Mi-

chal a mladí animátori. Takto nám cesta 
veľmi rýchlo ubehla. Na mieste už nás, 
okrem domácich, čakal aj náš duchovný 
otec - páter Martin, ktorý s diakonom 
Jurajom priviezol autom všetko potrebné 
k opekačke i hrám. Rehoľné sestry nás 
prekvapili ponukou vlastnoručne vyro-
bených mastičiek z bylín rastúcich po 
okolí. Úžasné čisté prostredie, krásne 
lesy i lúky okolo, pokoj, ticho, čistota... 
to všetko nám naozaj pripomínalo raj 
na zemi. Domáci nás na oplátku ponúkli 
chutným koláčom a čajíkom z bylín na- 
zbieraných v okolí. Spoločne strávený 
čas ubehol veľmi rýchlo, čakala nás ešte 
asi hodinová cesta naspäť k vlaku. Na 
rozlúčku sme si spolu zaspievali, páter 

Cesta čistou a krásnou prírodou
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Spoločné posedenie pri opekačke 

Pieseň na rozlúčku

Martin nám udelil požehnanie na cestu 
a s dobrou náladou sme odchádzali od 
našich nových priateľov s prísľubom, že 
sa ešte radi vrátime. 
Už po tretíkrát sme spoločne ako farská 
rodina prežili prvý máj na výlete (t. r. 

počtom 33), kde sa navzájom spozná-
vame, zbližujeme, pomáhame si a učíme 
sa jeden od druhého prežívať aj lásku 
k blížnym. Ďakujeme našim duchovným 
otcom za ich snahu stmeliť nás takýmto 
spôsobom do farskej rodiny.    
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Púť mužov

Z Národnej svätyne 

Trinásť ročníkov spoločne tematicky 
organizovaných púti k Sedembolestnej 
matke majú za sebou muži, ktorí však už 
po druhý raz putovali pešo zo železnič-
nej stanici v Senici. V sobotu 27. apríla 
2019 vyrazili muži i mládenci všetkých 
vekových i váhových kategórií na cestu 
k Mame do šaštínskej baziliky. Oblač-
né počasie ich chránilo pred prehriatím 
a únavou. O zážitky z púte sa s nami 
podelil za organizačný tím páter Mirko 
Hruška a za mužov pán Štefan Irša. 
„Tak ako minulý rok som sa aj tento rok 
zúčastnil so skvelými ľuďmi a pátrami 
Pavlínmi z našej farnosti Púte mužov 
formou pešieho putovania. Stretli sme 

Sv. omšu celebroval páter Leopold Jaroslav Jablonský OFM za spoluúčasti ďalších kňazov

sa na železničnej stanici v Šaštíne, odkiaľ 
sa presunuli vlakom do Senice. Pred že-
lezničnou stanicou nás privítal miestny 
kaplán Marián Lukáč s pútnikmi z iných 
farností a požehnal naše kroky k Se-
dembolestnej Patrónke. Pomaly sme 
sa presúvali po ceste okolo golfového 
areálu v Šajdíkových Humenciach a po-
čúvali z nahrávok pátra Mirka svedectvá 
o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi. 
Tento rok sa pešieho putovania zúčast-
nilo oproti minulému roku menej mužov. 
Medzi Humencami a Borským Mikulá-
šom sme sa zastavili na odpočinok, ob-
čerstvenie a načerpanie síl na lúke medzi 
borovicovými lesmi. Presúvali sme sa 
ďalej do Kostola sv. Petra v Borskom 
Mikuláši. Tu nám naše putovanie spes-
tril piesňami a chválami Tomáš Kudolá-
ni zo Štefanova. Pred kostolom sme si 
urobili spoločné foto a pokračovali ďalej 
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Spoločné putovanie mužov

Kamaráti - pútnici z našej farnosti

v putovaní. Tento rok sme sa vydali k na-
šej Patrónke inou cestou, nie po štátnej 
asfaltovej ceste, ale popri rieke Myjave. 
Ani som sa nenazdal a stál som pred na-
šou svätyňou, Bazilikou Sedembolestnej 
Panny Márie. Tak rýchlo ten čas plynie 
aj v našom pozemskom putovaní. Počas 
celej Púte mužov, ktorú som obetoval za 
zdravie a Božiu pomoc mojej rodiny, som 
do svojich modlitieb zahrnul kňazov, re-
hoľné sestry a všetkých ľudí dobrej vôle. 
Nezabudol som ani na priateľa Michala, 
horolezca, ktorý zahynul vo Vysokých 
Tatrách pod lavínou. Vyvrcholením tohto 
nášho putovania bola svätá omša, ktorú 
celebroval páter Leopold Jaroslav Jab-
lonský OFM – toho času na „misii“ ako 
vojenský duchovný. Veľká vďaka patrí 
pátrom, organizátorom a všetkým účast-
níkom púte a aj tým, ktorí nám na záver 
pripravili agapé.“ - Štefan Irša
PS: Za organizačný tím som poprosila 
o pár slov pátra Miška, ktorý ma odporu-
čil k pátrovi Mirkovi. Ten mi po prečítaní 

slov pána Iršu povedal, že nemá čo do-
dať a je tam napísané úplne všetko. Keď 
som však chcela, aby mi predsa - len po-
vedal, aké to je, putovať v spoločenstve 
samých mužov bež žien, tak mi povedal, 
že to pre zvedavé ženy zostane navždy 
tajomstvom...

Autor foto: Martin Drgoň ml.
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Púť matiek

Z Národnej svätyne

Spoločenstvo Modlitby matiek už po druhý 
raz pripravilo program k Púti matiek v našej 
Národnej Svätyni. Program začal 12. mája 
2019 modlitbou posvätného ruženca a pok- 
račoval svätou omšou, ktorú celebroval pá-
ter Ondrej Kentoš, rektor Národnej Svätyne. 
Popoludní program púte ukončil spevokol 
7hlások a mladí z oratka, ktorí vystúpili s pro-
gramom 7 piesní pre matky a predtým bola 
májová pobožnosť so slovkom sr. Siardy, 
premonštrátky, z ktorej prednášky vám pri-
nášame tento úryvok: 
„Sv. Norbert, zakladateľ premonštrátskeho 
rádu, ktorý bol potulným kazateľom a hlá-
sateľom Božieho slova hovoril: „Božie slovo 
radi počúvajte, múdro si ho osvojujte a prak-
ticky ho uvádzajte do života.“

Toto je návod ako čerpať z Božieho slova. 
Božie slovo
    1. Radi počúvajte
Kde? Na sv. omši, keď kňaz číta Evanjeli-
um...i doma, v izbe, keď sa modlím, alebo ho 
máme na spoločnom mieste niekde položené 
na stole, kreslo pri ňom, svieca...a ktokoľvek 
si tam sadne z rodiny a číta vieme, že sa prá-
ve modli slovom, rozpráva s Bohom.... Sýť- 
me sa ako len môžeme Božím slovom, aby 
naša myslel bola plna Boha, aby naše srdce 
bolo plne Boha.

    2. Múdro si ho osvojujte
Pri čítaní počúvam a dávam pozor, ktoré slo-
vo, alebo veta sa ma zvlášť dotýka oslovuje... 
a to si stále opakujem a  pýtam sa: Bože, čo 
mi chceš týmto slovom povedať? A nosím 
si Božie slovo v mysli a v srdci o ňom pre-
mýšľam. Môžem s ním žiť cely týždeň a po-
deliť sa s iným v rozhovore...deliť sa s „chle-
bom“ každodenným.

Prinášanie obetných darov
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    3. Prakticky ho uvádzajte do života
Na Božie slovo treba odpovedať, aby sa stalo 
živým v mojom živote, aby konalo so svojou 
mocou na tom, kde ja som ľudsky bezmocný. 
A tak to spoznané, k čomu ma Božie slovo 
vyzýva, čo mi ukázalo, čo mi osvetlilo, že 
nie je správne, alebo ma vyzýva ku skutkom, 
toto Božie slovo vložím do mojich rozhod-
nutí, ktoré v živote robím. Teda nedáme si 
predsavzatie, ale rozhodnutie, odteraz budem 
konať takto....
Odkiaľ vieme, že Božie slovo máme čítať?
Pán Ježiš sa modlí slovami: „Lebo slová, 
ktoré si dal mne, ja som dal im. A oni ich 
prijali...“Jn 17,8a na inom mieste: „Odo-
vzdal som im tvoje slovo...“Jn 17,14
A tak keď Pán Ježiš hovorí, „Odovzdal som im 
tvoje slovo...“, môžeme si z vlastnej skúse-
nosti úprimne povedať: „ale on za to nemôže, 
že ja ho nečítam...“ Preto začnime serióznou 
prácou na sebe a poďme čítať, čítať, čítať. 
Vložme sa takto celí do úsilia hľadať Ježiša 
vo všetkom, spojiť sa s Ním v jeho slove 
a v Eucharistii a vytrvať na tejto ceste ras-
tu a vzťahu s Ježišom. Teda Slovo a Eucha-
ristia – Slovo ako chlieb náš každodenný 
a Eucharistia ako chlieb náš každodenný. To 
je tajomstvo prítomného Boha ako daru pre 
všetkých ľudí. Zostať v tichu s Božím slovom 
i pred Eucharistickou tvárou Ježiša. Ježiša 
potešovať v spojení s jeho slovom a v spojení 
s Eucharistiou i v tichej adorácii. Teda úsilie 
– spojenie – vytrvať.
Pokánie
Čo nám otvorí brány pre prijatie slova do 
srdca? Robme pokánie.
Ako pripraviť a uchopiť srdce na počúvanie 
Božieho slova? Pokáním. A to tak, že sa roz-
hodnem pre modlitbu odprosenia. V čase 
mojej osobnej modlitby odprosím Ježiša za 
všetko, čo nebolo v mojom živote správne. 
A v tichu si prechádzam miesta a prebúdzam 

tak ľútosť vo vzťahu so živým Ježišom a od-
prosujem ho za konkrétne skutky nelásky. 
„Odprosujem ťa Pane za tieto myšlienky, 
odprosujem ťa za tieto slova, skutky, odpro-
sujem ťa za zanedbanie tohto dobra v mojom 
živote. Dávam ti to všetko do tvojho mi-               
losrdenstva.“
Túto modlitbu odprosenia môžem ukončiť 
Božím slovom: Ž 24„Kto smie vystúpiť na 
vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste po-
svätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce 
čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a ne-
prisahá falošne. Taký dostane požehnanie od 
Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa. To 
je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú 
tvár Boha Jakubovho. Zdvihnite, brány, svoje 
hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má 
vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán 
silný a mocný, Pán mocný v boji.“A toto sa 
stane našou modlitbou Božím slovom. 
Na modlitbu a rozhovor s Bohom použijem 
jeho slovo, ktoré je živé a účinné a má stá-
le moc premeny tej našej vnútornej i dnes. 
A tak „Kristovo slovo nech vo vás bohato 
prebýva...“Kol 3,16

Sr. Siarda počas prednášky
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Z Národnej svätyne 

Púť miništrantov - PUMIN 2019

Už každoročne sa okolo sviatku sv. 
Dominika Sávia, ktorý je patrónom mi-
ništrantov, stretávajú miništranti zo 
Slovenska v našej Národnej Svätyni 
v Šaštíne. Tento rok sa púť uskutočni-
la v sobotu 18. mája 2019. Necelé dve 
stovky miništrantov sa zúčastnili púte 
a sprievodných akcií, ktoré sa nies-
li v téme 7 útokov – 7 útekov. Slovná 
hračka, v ktorej sa vymení iba jedno pís-
meno (O-E), sprevádzala chlapcov po 
celý deň. Po registrácií sa v kvadrume 
kláštora odohral súboj skutočných ry- 
tierov. Bohoslovci v reálnom rytierskom 
oblečení bojovali pred miništrantmi. 
Spolubrat moderátor všetkých uviedol 
do témy rytierstva. Po rytierskom súbo-
ji nasledovali pre starších podnetné 

Páter Ondrej Kentoš OSPPE so zástupcami našej farnosti

workshopy na tému 7 cností rytiera v 
dnešnej dobe, ktoré predstavili vzácni 
hostia, ako riaditeľ bratislavského arci-
biskupského úradu Mons. Tibor Hajdu, 
či kňaz nitrianskej diecézy Mons. Gašpar 
Fronc a iní. Mladších viedol don Lusko 
SDB, ktorý ako každý rok mal katechézu 
pre mladších. Vrcholom dňa bola svätá 
omša, ktorú celebroval biskupský vikár 
ordinariátu OS a OZ SR Jozef Paluba.

Po obede nasledoval športový program 
v parku, na ihrisku a v telocvični. Futbal, 
floorbal a stanovištia, ktoré si pripravili 
seminaristi. Miništranti získavali body, 
ktoré si zamieňali v obchodíku a mohli 
vyhrať nejaké ceny. Celá púť vyvrcho-
lila eucharistickou adoráciou, v ktorej 
sme poďakovali za priebeh púte, prosili 
o nové kňazské a rehoľné povolania, ale 
aj o šťastný návrat domov. 

O celý program sa postarali bratia pav-
líni, saleziáni, ani-
mátori a bohoslovci 
z Bratislavy. Táto 
púť je jedinečná naj- 
mä v tom, že všetky 
zložky v našej Cirk-
vi sa dokážu spojiť, 
obohatiť sa chariz-
mami i budovať die-
lo na oslavu Boha 
a posvätenie ľudí 
- v našom prípade 
miništrantov. 
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Don Luscoň dokáže osloviť malých miništran-
tov zaujímavými úlohami každý rok

Oznamy:
Najbližšie stretnutie lektorov sa uskutoč-
ní 4. septembra 2019 po večernej svätej 
omši o 18.45 h. v kaplnke ako obvykle. 
Pozývame všetkých záujemcov, i tých 
váhajúcich, o lektorskú službu v našej 
farnosti i v Bazilike Sedembolestnej Pan-
ny Márie.

Kto by mal záujem podporiť akoukoľ-
vek formou dožinkovú pobožnosť, ktorá 
bude súčasťou Fatimskej soboty 7. sep- 
tembra 2019, môže kontaktovať pani 
Machovú (0907 229 823). Vopred ďaku-
jeme za každú pomoc pri tejto slávnosti. 

Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža v spolupráci s farským úradom 
pripravujú 21. októbra 2019 (pondelok) 
o 19. hodine návštevu divadelného pred-
stavenia Čo sa sníva trpaslíkom (hra so 
súčasnosti) v Radošinskom naivnom 
divadle v Bratislave. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 
229 823).  

Najbližší mobilný odber krvi Kvapka pre 
Sedembolestnú sa uskutoční 21. no-
vembra 2019 v kultúrnom dome v časti 
mesta Šaštín. Prihlásiť sa môžete u pani 
Štefancovej:  0907 598 232. 

Opäť pripravujeme farský stolový kalen-
dár na ďalší rok, v ktorom nájdete veľa 
fotografií zo života vo farnosti, ale najmä 
dátumy dôležitých udalostí, ktoré nás vo 
farnosti čakajú v roku 2020. 

My seminaristi sme ostali v Šaštíne až 
do nedele a boli sme nápomocní bratom 
pavlínom pri slávení sv. omší. Veľká 
vďaka patrí farníkom, animátorom, 
ale najmä bratom pavlínom, ktorí nás 
s otvorenou náručou opäť prijali me-                   
dzi seba. Boli skutočnými rukami Matky 
Božej, ktorá nás stále čaká v Šaštíne. 
Preto sme sa u nich cítili ako doma… 
ako doma u Mamy.
Tešíme sa na PUMIN 2020! 

Ján Selecký
seminarista 3. ročníka

KSCM v Bratislave
Autor foto: Martin Drgoň ml.
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Spevokoly vo farnosti

Zo zákulisia našej Baziliky i farnosti 

V tomto čísle nášho farského časopi-
su nadväzujeme na informácie o slu-
žobníkoch v našej farnosti i v Bazilike 
Sedembolestnej. Už sme vám predsta-
vili technikov, kostolníkov, organistov 
a dnes prinášame príspevok o spevác-
kych zboroch. Tie sú súčasťou života 
vo farnosti, ale najmä duchovných akcií 
a pobožností v Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie. V útlej brožúrke Naša ná-
rodná svätyňa-Bazilika v Šaštíne, ktorú 
zostavil Hadrián Radváni, sa dočítame: 
„Treba pripomenúť aj tú skutočnosť, že 
na tomto chóre (myslí sa chór v Bazili-
ke Sedembolestnej - pozn. autorky) už 
za čias pôsobenia pavlínov pôsobila aj 
chrámová hudba a speváci. Mnohé záz- 
namy hovoria o hudobných nástrojoch 
i o účinkovaní speváckeho zboru hlavne 
v mariánske sviatky. Bohatá tradícia bola 

oživená v tridsiatich rokoch saleziánmi. 
Na najväčšie púte prichádzali do Šaštína 
neraz aj hudobníci a vystupovával tu aj 
známy zbor „Saleziánskych speváčkov“ 
z Trnavy pod vedením prof. J. Strečan-
ského SDB.“  
V našej farnosti sme mali spevokoly ešte 
počas pôsobenia rechtorov - organistov 
pánov Vlachoviča, Tritomského, Raba-
ru, Bitnera, don Bohuslava Mošaťa SDB 
a pána Ladislava Chudého. O niektorých 
sme už priniesli rozsiahlejšie príspevky, 
kde sme ich činnosť ako vedúcich a di-
rigentov spevokolov spomínali. Vycho-
vali generácie vynikajúcich zboristov 
i sólistov. Don Mošať založil súbežne 
s chrámovým zborom aj mládežnícky 
zbor. Spomínať jednotlivé mená spevá-
kov nebudeme, aby sme nezabudli na 
niekoho významného. Treba ešte spo-
menúť, že po príchode pána Chudého 
sa spevokol omladil, čo napomohlo jeho 

kvalite, napriek niž-
šiemu počtu členov 
zboru. Pán Chudý 
sa vracal k reper-
toáru pána Rabaru. 
Vďaka jeho svedo-
mitému prístupu sa 
s ním aj dobre spo-
lupracovalo. Počas 
návštevy sv. otca 
Jána Pavla II. musel 
spojiť viacero spe-
vákov a spevokolov 
z okolia do jedného 
veľkého zboru, kto-Členovia starého speváckeho zboru ešte pred príchodom pána Chudého
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Rosae Mariae počas ďakovnej sv. omše vdp. Viliama Tumu 4. novembra 
2017 

Deti zo 7hláska ako prekvapenie svojim vedúcim

rý počas bohoslužby účinkoval. Domá-
ci farský zbor účinkoval až do odchodu 
pána Chudého na dôchodok. Bol súčas-
ťou pobožností v Bazilike, každú nedeľu 
pri tzv. hrubej sv. omši o 10.30 h., kde 
zboristi spievali aj žalmy. Okrem vianoč-
ných a veľkonočných obradov spievali 
taktiež  pri pohreboch vo farnosti. Od-
spievali všetky domáce púte, ale vydá-
vali sa ja do okolia - v lete do Žarošíc, 
v poslednú augustové nedeľu do Marian-
ky, do všetkých významných pútnických 

miest v Česku: Ve-
lehrad, Hostýn, Sv. 
Kopeček, Křtiny...  
Popri veľkom far-
skom spevokole 
založil mládežnícky 
zbor salezián koad-
jútor Peter Podol-
ský SDB, o ktorom 
sme písali v Hlahole 
zvonov 2/2018 pri 
príležitosti jeho ži-
votného jubilea. Po 
príchode do našej 
farnosti v roku 1991 
založil spevokol Ro-
sae Mariae (názov 
vnukol don Andrej 
Paulíny SDB). Po 
odchode Petra Po-
dolského spevokol 
prevzal a dones 
vedie Marcel Žák. 
Počuť i vidieť ich 
môžeme najmä pri 
svadobných obra-
doch. Počas letných 

mesiacov 2018 sa podarilo Marcelovi po 
vyše 20 rokoch spojiť pôvodný kolektív 
spevákov z 90. rokov a ich spoločné 
účinkovanie sme mohli zažiť počas sláv-
nostnej svätej omše 7. septembra 2018, 
spojenej s poďakovaním za saleziánske 
dielo v našej farnosti i na Slovensku.  
Marcelovým dielom je taktiež detský 
spevokol 7hlások, o ktorom píšeme pra-
videlne a  každoročne v súvislosti s júno-
vým Dňom farnosti, kedy tento spevokol 
oslavuje aj svoje narodeniny. V tomto 
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Chrámový zbor počas Národnej púte v roku 2016

Zbor mladých počas svojej premiéry v Národnej Svätyni 

roku oslávil 7hlások svoje 6. narodeniny. 
O spevokole, Marcelovi a jeho manželke 
Ivetke sme priniesli podrobnejší príspe-
vok v Hlahole zvonov 4/2017. 
Na jeseň roku 2010 začal svoju činnosť 
Chrámový spevácky zbor pri Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaští-
ne, ktorý sme mali možnosť vidieť i po-
čuť po prvý raz počas Vianoc 2010. Má 
približne 30 členov, ktorí pochádzajú zo 
Šaštína, Stráží a blízkeho okolia. Najväč-
šiu zásluhu na vzniku tohto zboru má 
pani organistka MgA. Eva Moleková, kto-
rá bola iniciátorkou založenia zboru po 

jej príchode v lete 2010 do farnosti. Stala 
sa nielen jeho vedúcou, ale aj dirigent-
kou. Popri materských povinnostiach pri 
malých deťoch sa snaží vždy pripraviť 
dôstojné slávenie všetkých významných 
pobožností, ktoré v Národnej svätyni 
máme počas roka.
Zbor mladých z oratka, ktorých sme zažili 
po prvý raz pri večernej sv. omši v piatok 
8. marca 2019, je zatiaľ bez názvu, lebo 
myšlienka vzniku tohto zboru (počas 
Pablofestu) nabrala rýchly spád a ná-
zov sa ešte stále vyberá. Ide o skupinku 
mladých ľudí z našej farnosti, chlapcov 

i dievčatá, ktorí 
spievajú a sami sa 
sprevádzajú hrou 
na klavíri, gitarách 
a kachone. Zatiaľ 
ich budeme vídavať 
počas piatkových 
večerných svätých 
omší a budúcnosť 
ešte ukáže, čo sa 
v týchto mladých 
talentoch skrýva.
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Púť do Svätej zeme 
Farská púť v dňoch 30. 3. - 6. 4. 2019

Naša farnosť na cestách

Prípravné stretnutie so sprievodcom 
donom Antonom Solčianskym (ďalej len 
otec Anton) k farskej púti sa uskutočnilo 
18. 3. 2019. Okrem rámcového progra-
mu púte sme sa dozvedeli, že púť bude 
ako duchovná obnova – každý deň svätá 
omša, obnovenie krstných i manžel-
ských sľubov, modlitby.... na miestach, 
kde sa narodil, strávil detstvo i mladosť, 
verejne účinkoval, zomrel, vstal z mŕt-
vych Spasiteľ sveta. 
Po požehnaní v šaštínskej Bazilike Se-
dembolestnej v sobotu 30. 3. 2019 v po-
obedňajších hodinách nastúpilo 39 pút-
nikov (ostatní pristúpili v Bratislave) do 
autobusu, ktorý smeroval na viedenské 

Národná Bazilika Matka Palestíny

letisko. Skupinku tvorili pútnici rôznych 
vekových kategórií – najmladší okolo 
28 rokov a najstarší vyše 75 rokov. Na 
izraelskom letisku v Tel Avive nás čakal 
otec Anton, aby nás týždeň sprevádzal 
po krajine, ktorá dala ľudstvu Bibliu, sy-
nagógu i kostol. Sedem nocí sme boli 
ubytovaní v hoteloch v Betleheme i Na-
zarete. Boli to krátke noci, lebo budíček 
bol ráno najneskôr o 6.00 hod. a potom 
nasledovali plné dni s presným harmo-
nogramom, aby sme stihli poznávací 
i duchovný plán.
Nedalo sa prehliadnuť, že situácia na 
historickom území Palestíny je kompli-
kovaná. Najvážnejší konflikt medzi Židmi 
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a Arabmi je kvôli zaberaniu arabských 
území Izraelom na jednej strane a na 
druhej strane odmietanie oficiálneho 
uznania práva na existenciu pre štát Iz-
rael. Z okna hotela Betleheme Inn sme 
pozerali na múr rozdelenia, ktorý má už 
okolo 70 km. Nesvornosť obyvateľov 
Palestíny a Izraela sa, našťastie, netýka 
pútnikov. Obavy o našu bezpečnosť sa 
rozplynuli hneď po príchode do Izraela. 
Snáď pútnici svojimi cestami po svätých 
miestach, a hlavne modlitbami, pomôžu 
uzmiereniu pre všetkých Abrahámových 
potomkov. Biblická posvätnosť navští-
vených miest je zdôraznená svätyňami 
rôznych vierovyznaní. 
Dnešný Izrael je dlhý okolo 430 km 
a územie je široké okolo 110 km. Moder-
ným klimatizovaným autobusom s wifi 
pripojením sme sa denne niekoľkokrát 

Nazaret – na múre okolo Baziliky zvestovania Pána sú mozaiky Panny Márie v prevedení jednotlivých 
národov. Mozaiku Sedembolestnej Panny Márie darovali krajania.

Kostol Dominus flevit – Pán zaplakal – na úbočí 
Olivovej hory, ktorý naprojektoval a postavil  v  
r. 1955 v tvare slzy architekt Antonio Barluzzivú 
horu od hradieb Jeruzalemu
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Pohľad na údolie Cedron, ktoré oddeľuje Olivovú horu od hradieb Jeru-
zalemu

Na svahoch Olivovej hory sa nachádza najväčší, najkrajší a najdrahší 
židovský cintorín, kde  je okolo stopäťdesiattisíc hrobov s náhrobkami 
z najstarších čias - začalo sa tu pochovávať pred troma tisíckami rokov 
a pochováva sa tu doteraz.

presúvali po krajine. Počasie bolo 
podľa nadmorskej výšky – v Jeruzale-
me a Betleheme bolo pod mrakom, pri 
Genezaretskom jazere príjemne svie- 
tilo slnko. Avšak pri Jerichu i počas 
prechodu Júdskou púšťou, aj na brehu 

Mŕtveho mora (leží 
takmer 400 m pod 
hladinou mora)... 
už celkom pripekalo 
a vyhľadávali sme 
chládok.      
Už pred púťou sme 
si podľa progra-
mu mohli zistiť na 
internete i z lite-
ratúry, čo asi uvi-
díme. Realita - pri 
návšteve svätých 
miest s množstvom 
pútnikov z rôznych 
kútov sveta, mod-
litby, ktoré sme 
prednášali Bohu 
TAM, kde chodil, 
učil... ON a najmä 
sväté omše s litur-
giou, ktorá súvisela 
s udalosťami tých 
miest, taktiež ob-
novenie krstných 
sľubov  pri Jordá-
ne i manželských 
sľubov v Káne Ga-
lilejskej - prevýšila 
všetky moje očaká-
vania. Otec Anton 
- náš sprievodca, 
i pátri pavlíni nám 

zabezpečili jedinečné neopakovateľné 
duchovné sprevádzanie a službu v Svä-
tej zemi.

Jana Hušková, 
účastníčka púte do Svätej Zeme

Foto: archív autorky textu
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Zo života farnosti 

Deň farnosti
Deň farnosti 16. júna 2019 spojil opäť po 
roku celú farskú rodinu v našom orató-
riu, ktoré nám pripomína taktiež otcov 
saleziánov, lebo práve pod ich vedením 
bolo oratko vybudované. Popoludňajší 
program začal modlitbou slávnostného 
ruženca, litániami a Korunkou Božieho 
milosrdenstva v Bazilike. Potom sme sa 
presunuli do oratória, kde sa schádzali 
celé rodiny farníkov. Vo farskej rodine ne-
smú chýbať ani obyvatelia Zariadenia pre 
seniorov, ktorých na tieto oslavy priviezli 
zástupcovia miestnej Farskej charity:

Účastníci púte do Svätej Zeme, o ktorej 
píšeme na predchádzajúcich stranách 
tohto časopisu, sa stretli pri spoločnej 
prezentácii fotodokumentácie z púte: 

Manželia Ďuračkovci pomohli pri varení 
gulášu Marcelovi a Ivetke Žákovým, aby 
si každý pochutnal na dobrom jedle me- 
dzi priateľmi. K tomu patrí samozrejme 
aj čapované pivko či kofola. Veľká vďaka 
sponzorom a podporovateľom tohto po-
dujatia!

Detský spevokol 7hlások pripravil pri 
príležitosti svojich 6. narodenín koncert 
pod holým nebom, za čo im patrí veľké 
poďakovanie. Taktiež sme si spoločne 



Hlahol zvonov  3/2019 23

s nimi pochutnali na 
vynikajúcej torte, ktorú 
pripravila pani Milka 
Vajčiová.  Tak nech to 
deťom stále tak krásne 
spieva, aby mohli ani-
movať aj naďalej sväté 
omše a slávnosti!
Každoročné futbalové 
derby medzi otcami 
a synmi v našej farnosti 
patrí už tradične k osla-
vám Dňa otcov, ktoré 
sú spojené s Farským 
dňom. Asi po prvý raz 
v histórii týchto duelov 
sa podarilo zvíťaziť ot-
com. Po vyrovnanom 
zápase 2:2, po predĺžení 
a trestných strelách sa 
napokon šťastena oto-
čila tvárou k otcom, veď 
mali sviatok! Blahoželá-
me otcom, ale synovia 
boli ozaj ťažkým súpe-
rom!!
O čestný futbalový vý-
kop sa postaral 96-roč-
ný salezián don José, 
súčasný obyvateľ mies- 
tneho ZPS, ale kedysi 
futbalová legenda - pad-
re Kolo-Kolo, ako ho 
domáci prezývali. Ako 
on sám neraz hovorí, 
k saleziánom išiel preto, 
aby mohol hrávať futbal. 
V Amerike, počas 40-
ich rokov svojho kňaz-
ského pôsobenia, si ho 
užil dosýta!
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Rezervované pre deti
(bez obmedzenia veku) 

Zábavné úlohy

Za tajničky z posledného čísla Hlaholu zvonov odmeníme Palina (Paľa Petriča) a Anetku 
Hamplovú. Aj dnes vám ponúkame tajničku na lúštenie, ktorej riešenie môžete priniesť do 
sakristie do konca júla 2019. Na víťazov čakajú odmeny od pána farára!
Všetky tajničky, v tomto i predchádzajúcom čísle, zostavil pán Dr. František Karas, ktorému 
touto cestou veľmi pekne ďakujeme za spestrenie nášho farského časopisu.
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Naša pomoc núdznym

Pôstna almužna pre Afriku
ak ako každý rok, aj tento sme sa počas 
pôstu mohli zapojiť do charitatívnej akcie 
pre Afriku. Tentokrát sme mali možnosť  
prispieť na budovu farského denného cen-
tra pre deti v Kamerunskom meste Ayos. 
My, mladí z oratka, sme sa rozhodli pod-
poriť túto akciu už tradičným predávaním 
palaciniek, ktoré sme pre vás piekli večer 
pred predajom v kultúrnom dome v Bílko-
vých Humenciach. Tohto roku sa nám ich 
podarilo napiecť rekordných 577. V ne-
deľu 7. apríla 2019 ste si tak od nás mohli 
zakúpiť tieto chutné palacinky po každej 
sv. omši pred Bazilikou, rovnako tak 
sme na vás čakali aj po svätých omšiach 
v Strážach či na námestí. A navyše sme pre 
vás mali malý darček, a to krížiky z ebeno-
vého dreva priamo z Kamerunu. Tie boli 
zase výsledkom práce kamerunských detí. 

Chutnú palacinku v Strážach pripravili Monika 
s Agátkou

Do zbierky sa zapojila aj pani kostolníčka a páter Michal

Počas tejto akcie sa vyzbieralo neuveriteľ-
ných 1185 € ( a 145 Kč t). Všetkým vám 
srdečne ďakujeme a tešíme sa zase o rok. 

Agáta Žáková
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Poďakovanie
za dar kňazstva

Zo života farnosti 

Páter Martin Lehončák OSPPE, správca 
našej farnosti a provinciálny predstavený 
slovenskej kváziprovincie Rádu sv. Pavla 
I. Pustovníka, 12. júna 2019 poďakoval 
spoločne so svojimi spolubratmi z kňaz-
ského seminára v Poľsku za 20 rokov 
kňazstva. Spolu prežili niekoľko dní v na-

šej farnosti i okolí, spoznali Národnú Ba-
ziliku i kus Záhoria. Za našu farnosť sme 
pátrovi Martinovi poďakovali pri večernej 
sv. omši v predvečer spomínaného vý-
ročia. Nielen on, ale aj jeho spolubratia, 
zostávajú v našich modlitbách a zveru-
jeme ich pod ochranu Sedembolestnej 
Panny Márie. Za 10 rokov kňazskej služ-
by pátra Michala Nižnánskeho OSPPE 
sme spoločne ďakovali 20. mája 2019 pri 
večernej sv. omši.  Nech ho aj v ďalších 
rokoch napĺňa kňazské povolanie rados-
ťou a láskou k blížnym!

Biblická súťaž - Biblia pre všetkých
Každoročne sa zástupcovia našej farnosti 
zúčastňujú vedomostnej súťaže, v ktorej 
si preverujú svoje znalosti zo Svätého 
písma. V tomto roku sme mali dve druž-
stvá v zložení: Katarína Sofková, Mgr. 
Patrik Sofka a Mgr. Jana Hušková. Druhé 
družstvo tvorila Andrea Žáková s dcéra-
mi Veronikou a Eliškou. Obidve družstvá 
boli vedomostne veľmi dobre pripravené. 
Z farského kola, ktoré sa uskutočnilo 28. 
apríla 2019, postúpilo prvé družstvo do 

dekanátneho kola. Toto sa uskutočnilo 
19. mája v Moravskom Svätom Jáne. 
Družstvo súťažilo v novom zložení: Ka-
tarína Sofková, Mgr. Patrik Sofka a Bc. 
Veronika Žáková. Ako víťazi postúpili do 
diecézneho kola súťaže, ktoré sa uskutoč-
nilo 1. júna 2019 v Bratislave v aule Be-
nedikta XVI. RKCMBF UK, ktorého súčas-
ťou bola sv. omša v kaplnke Kňazského 
seminára s hlavným celebrantom Mons. 
ThDr. Ing. Jozefom Jančovičom, PhD. 
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Sýrska mystička v Národnej Svätyni
V rámci evanjelizačného turné, ktoré zor-
ganizoval Inštitút NAPS - Naše aktivity 
pre Slovensko v spolupráci s Gréckokato-
líckym arcibiskupstvom v Prešove, Kon-
gregáciou bratov Tešiteľov z Getseman a 
jednotlivými farnosťami, sme mali česť 
privítať v našej Bazilike sýrsku mystič-
ku Myrnu Nazzour. Práve 12. júna 2019 
otvorila svoje putovanie po siedmych 
slovenských mestách v našom chráme.  
Podala priame svedectvo zo svojho živo-
ta a na záver rozdala požehnania všetkým 
záujemcom, ktorí si ju prišli s nadšením 
vypočuť. Stigmatizovaná gréckokatolíč-
ka Myrna svedčí o svojom poslaní šíriť 
posolstvá Pána Ježiša a Panny Márie o 
jednote kresťanov. Záštitu nad evanjeli-
začným turné prevzal vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita.
S manželom Nikolasom, ktorý je pravo-
slávny, má Myrna (celým menom Mária) 
dve deti. 22. novembra 1982 v starej 
štvrti Damasku (Soufanieh) sa Myrna, 
ktorá práve prekročila osemnásty rok 
a bola 6 mesiacov vydatá, modlila pri 
chorej sesternici Loyle. Prítomné boli 
ešte dve ženy – kresťanka a moslimka. 
Po chvíli z jej rúk vychádzalo svetlo a 
olej. Keď na pokyn jednej z týchto žien 
položila ruky na Loylu, táto ozdravela. O 
niekoľko dní bola takto uzdravená aj Myr-
nina matka. Tým sa začínajú znamenia v 

Myrna Nazzour (vľavo) s tlmočníčkou 

Damasku. 27. novembra 1982 maličká 
ikona (6×8 cm) Kazaňskej Bohorodičky 
(priniesol ju z Bulharska pre svoju man-
želku Myrnu jej manžel) v ich dome začal 
roniť olej. Potom začala Myrna, podľa jej 
slov, dostávať posolstvá od Ježiša Krista 
a Panny Márie a začali prichádzať extázy. 
Olej, vytekajúci z jej tela a tiež z ikony, bol 
na základe vedeckého zisťovania klasifi-
kovaný ako 100% olivový olej. Okolo 25. 
novembra 1983 sa Myrne začali objavo-
vať stigmy – fenomén, cez ktorý osoba 
nesie rany Ježiša Krista na svojom vlast-
nom tele. Objavujú sa jej vždy vtedy, keď 
pravoslávni a katolíci slávia Veľkú noc v 
spoločnom termíne. 

Témou tohto ročníka vedomostnej súťaže 
bola Vernosť Pánovi a Evanjelium podľa 
Matúša. Naše družstvo skončilo napokon 
na 10. mieste. Všetkým spomínaným 

súťažiacim zástupcom z našej farnosti 
ďakujem za reprezentáciu, držíme palce 
do budúcich ročníkov a pevne dúfame, 
že sa opäť prebojujú na popredné miesta.  
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Púť hasičov

Z Národnej svätyne

K Sedembolestnej Matke už symbolicky 
po siedmykrát putovali 11. mája 2019 
hasičské zbory spoločne s ich predsta-
venstvom a zástupcami miestnych či 
obecných samospráv. Slávnostný sprie-
vod z námestia je najprv oku lahodiacim 
programom - nesmú chýbať slávnostné 
uniformy, dychová hudba, socha sv. 
Floriána, zástavy a hasičská technika. 
Duchovné vyvrcholenie púte je  pri Pat-
rónke Slovenska v Národnej svätyni. 
Svojej Nebeskej Matke spoločne zástup-
covia dobrovoľných hasičských zborov 
ďakovali za ďalší prežitý rok, počas kto-
rého pomáhali s nasadením svojho živo-
ta nám všetkým. V modlitbách prosili za 

Odovzdávanie obetných darov od organizátorov 
púte hlavnému celebrantovi

Prezident DPO SR Pavol Ceľuch odovzdal veliteľovi miestneho dobrovoľného hasičského zboru Milo-
šovi Osuskému Pozdravný list pri príležitosti konania tejto hasičskej púte. (O tri dni nato si pán pre-
zident Ceľuch osobne prevzal ocenenie za prácu dobrovoľných hasičských zborov v Primaciálnom 
paláci v Bratislave.)

kamarátov, ktorí sa zo zásahov nevrátili 
alebo majú zdravotné následky. Do ďal-
ších dní dostali požehnanie od hlavné-
ho celebranta pátra Martina Lehončáka 
OSPPE a spolucelebrujúceho dekana 
Šaštínskeho dekanátu vdp. Milana Ča-
nigu. 
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Púť motorkárov: „Nezabudnite na svoju spolujazdkyňu Pannu Máriu!“

Z Národnej svätyne

Aj tieto slová zazneli 29. júna 2019 z úst 
hlavného celebranta Mons. Jozefa Haľka, 
pomocného biskupa Bratislavskej diecé-
zy, na Púti motorkárov v Bazilike Sedem-
bolestnej Panny Márie. Posledná júnová 
sobota patrí už 11 rokov motorkám a ich 
vodičom, ktorí sa v čoraz väčšom poč- 
te stretávajú pri svojej Nebeskej Matke 
v Národnej Svätyni. V zaplnenej Bazilike 
spoločne prosili o ochranu Panny Márie 
na svojich cestách, ďakovali za bezpečne 
prejazdené kilometre po cestách a neza-
budli ani na svojich kamarátov - motorká-
rov, ktorí už svoj pozemskú púť na motor-
kách ukončili. Práve Pannu Máriu treba 
brať na cesty so sebou ako tú najväčšiu 
ochrankyňu a potrebnú spolujazdkyňu. 
Otec biskup priniesol motorkárom veľa 
krásnych myšlienok nielen na cesty, ale aj 
do bežného života: „Cieľom nášho života 
je dať prednosť láske, dať prednosť člo-
veku, ktorý vedľa nás potrebuje pomoc. 

Účastníci Púte motorkárov z našej farnosti

Keď nám vyschne zmysel života, tak sa 
rútime, paradoxne, po cestách, pretože 
neviem, kam ideme. A preto ani nevieme, 
ako tam máme ísť. Skrývame to tým, že 
ideme veľmi rýchlo. Čo je palivom nášho 
napredovania? Modlitba, meditácia, číta-
nie Svätého písma... Pridať máme najmä 
vtedy, keď niekto potrebuje našu pomoc. 
Pridať a ubrať máme podľa lásky, podľa 
toho, čo vyžaduje láska.“ 
Motorkári - možno navonok tvrdí chlapci 
v čiernej koži a s maskou na tvári, pri- 
stúpili pokorne pred Pannu Máriu a jej 
Syna, niektorí s ružencom v rukách, mod-
litbou na perách, spievajúc modlitby na 
svätej omši svedčili o svojej viere a láske 
k Bohu. Sklonili svoje hlavy, pokľakli na 
kolená a s pokorou ďakovali za zážitky 
z kilometrov ciest a prosili o ochranu aj 
do ďalších kilometrov. Ich spolujazdcami 
budú odteraz aj Pán Ježiš a Panna Mária. 
Po slávnostnej svätej omši nasledovalo 

spoločné fotenie pred 
Bazilikou, požehnanie 
motoriek i vodičov na 
cesty, spoločná modlit-
ba motorkárov, zápisy 
do Pamätnej knihy v Ná-
rodnej Svätyni a potom 
už len stisky rúk na roz-
lúčku. Krásne slnečné 
počasie láka motorkárov 
na cesty v čoraz hoj-
nejšom počte, nech ich 
sprevádza Sedembolest-
ná Panna Mária! 
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PASTIERSKY LIST

(výňatok z tohto listu)
„Keď obrátime duchovný pohľad na seba 
samých, uvedomujeme si, že každý z nás 
potrebujeme duchovnú službu vo vzťahu 
k Bohu; potrebujeme v duchovnom živo-
te, obrazne povedané, podanú ruku, ktorá 
nás zachráni, vytiahne, povznesie, posilní. 
Aj my každý z nás potrebujeme duchov-
nú službu Ježišových učeníkov, ktorí sú 
ochotní v Ježišovom mene sa tejto službe 
venovať, hoci zostávajú hriešnymi ľuďmi. 
A práve kvôli tomu sa v dnešnú nedeľu 
obraciam na Vás, milí bratia a sestry, ktorí 
ma teraz počúvate pri nedeľných svätých 
omšiach v Bratislavskej arcidiecéze. Po-
trebujeme duchovné povolania, potrebu-
jeme nových kňazov pre duchovnú službu. 
A preto chceme z príležitosti 11. výročia 
ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy od 
14. februára 2019 začať rok modlitieb 
za nové kňazské povolania pre našu ar-
cidiecézu. Tento rok modlitieb bude trvať 
do 14. februára 2020 a bude znamenať, 
že okrem tých prosieb za nové duchovné 
povolania, ktoré sa v našich farnostiach 
už konajú, chceme pridať pri každej svätej 
omši do spoločných modlitieb veriacich 
osobitnú prosbu o nových duchovných 
služobníkov, Ježišových učeníkov, ktorí 
sa horlivo venujú službe duchovnej zá-
chrany nás všetkých. Mali by sme však 
pomýlený obraz o Bohu, keby sme si mys- 
leli, že my musíme Boha upozorňovať na 
to, čo potrebujeme a čo je dobré pre nás. 
Práve naopak, ako to spomína celá tradí-
cia, naša modlitba nám samým pomáha, 
aby sme si my uvedomili, ktoré dobré a 
nevyhnutné dary potrebujeme v duchov-
nej oblasti od Pána, a aby sme sa stávali 

MONS. Zvolenský po Fatimskej pobožnosti 4. 
mája 2019 

vnímavými, počúvajúcimi, prosiacimi a 
vďačnými za tieto dary.
Rozhodnúť sa pre duchovné povolanie 
kňaza vyžaduje hlboké osobné rozmýšľa-
nie nad svojím životným povolaním pred 
Pánom Bohom. Každý si v Božej blízkosti 
iste uvedomuje podobne ako Šimon svoju 
hriešnosť. Ale my všetci sa chceme hor-
livo modliť a prosiť, aby sme mali medzi 
sebou takých, ktorí si vo svojom svedomí 
všimnú Božiu otázku, ktorú si podľa dneš-
ného prvého čítania všimol vo svojom 
srdci prorok Izaiáš, keď počul Boží hlas 
vo svojom svedomí: „Koho mám poslať a 
kto nám pôjde?“ (porov. Iz 6, 8). A chce-
me sa horlivo modliť a prosiť, aby sme 
mali medzi sebou takých, ktorí Bohu od-
povedia tak ako Izaiáš: „Hľa, tu som, pošli 
mňa.“ (Iz 6, 8).“   

Bratislavského arcibiskupa metropolitu MONS. STANISLAVA ZVOLENSKÉHO
Z PRÍLEŽITOSTI ROKA MODLITIEB ZA NOVÉ KŇAZSKÉ POVOLANIA 

V BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Krstom sa stali Božími deťmi
a členmi Cirkvi: 
Oliver Kudry   7. 4. 2019
Kevin Ján Daniel   28. 4. 2019
Barbora Mihálová 28. 4. 2019
Mia Staneková 28. 4. 2019
Leontína Černá 28. 4. 2019
Lucia Barkóciová 12. 5. 2019
Oskar Daniel 12. 5. 2019
Timea Hlavenková  12. 5. 2019
Martin Hlavenka  12. 5. 2019
Romana Parčiová  19. 5. 2019
Tomáš Chidubem Anioke 19. 5. 2019
Ema Majerníková  26. 5. 2019
Jakub Chovanec  26. 5. 2019
Izabela Kučerová  26. 5. 2019
Vanesa Ďurišová  26. 5. 2019
Martin Daniel  26. 5. 2019
Patrik Polák  26. 5. 2019
Emily Pavelková   2. 6. 2019
Alex Sekáč    2. 6. 2019
Ella Bíla  16. 6. 2019
Nicolas Záškvara  23. 6. 2019
Anne Marie Singer  23. 6. 2019
Melánia Knapová  30. 6. 2019
(uvedené sú dátumy krstov)

Predišli nás do večnosti:
Ivan Pollák    4. 4. 2019
Dušan Barkocy    6. 4. 2019
Ján Polák    4. 5. 2019
Berta Raffasederová  13. 5. 2019
Pavlína Kvačkajová  28. 5. 2019
Peter Vrtalík    6. 6. 2019
Jozef Klempa    7. 6. 2019
Pavol Kuba  10. 6. 2019
Pavel Hornák  13. 6. 2019
(uvedené sú dátumy pohrebov)

Zostavil: páter Martin Lehončák, 
OSPPE - správca farnosti

Sviatostné manželstvo uzavreli:
Anna Kubinová a Pavol Dérer          26. 4. 2019
Viera Pribilová a Ján Zibura        26. 4. 2019
Veronika Antálková a Michal Makay 18. 5. 2019
Monika Holická a Ján Chovaňák      25. 5. 2019
Gabriela Gáthová a Peter Novák      15. 6. 2019
Romana Reháková a Peter Hílek      15. 6. 2019
Simona Valúšková a Tomáš Packa  22. 6. 2019
Lucia Cintulová a Tomáš Perička     22. 6. 2019

Výročia v komunite pátrov pavlínov:

Rozlúčili sme sa:
Celú našu farskú rodinu hlboko zasiahla 
správa o tragickom úmrtí mladého člove-
ka, 22-ročného organistu Timoteja Ky-
selicu zo Skalice, o ktorom sme priniesli 
krátky príspevok v predchádzajúcom čísle 
nášho časopisu. Svoju mladú dušu odo-
vzdal Pánovi v mladom veku 9. júna 2019. 
V našej Bazilike pôsobil ako organista od 
roku 2015 do roku 2018. Večne usmia-
ty, príjemný, sympatický, slušný, zdvo-
rilý mladý muž zostane navždy v našich 
spomienkach i modlitbách. Nech ho Pán 
odmení za jeho službu svojim nebeským 
kráľovstvom, nech odpočíva v pokoji! 
Česť jeho pamiatke!

Páter Ondrej Kentoš OSPPE, rektor Ná-
rodnej Svätyne oslávi svoje narodeniny 
26. augusta. 
Náš rodák vdp. Viliam Tuma oslávi svo-
je narodeniny 6. augusta
Spoločne ich zverujeme pod ochranu 
Nebeskej Matky Panny Márie, vyprosu-
jeme veľa Božích milostí a požehnanie 
do ďalších rokov života.



V nedeľu 5. m
ája 2019 po prvý raz prijali sviatosť oltárnu tieto deti:  Zuzana Andrášová, Lilien Bučková, Terézia M

onika Černochová, Alexander Vladim
ír Čížek, Gabriel Daniel, 

Natália Danielová, Sam
uel Drinka, Em

m
a Ester Ercolano, M

ário Fialka, Viktória Glasová, Gabriel Hloušek, Sam
uel Lukáš Hnáta, Karolína Hrozányová, Laura Kardiánová,       

Tim
otej Kočka, Rom

ana Brigitt Konečná, M
atej Kozánek, Aneta Kozánková, Daniela Kozárková, Barbora Kubincová, Laura Létalová, Nina M

arková, Rom
an M

alenovský, 
Dom

inik Ožvoldík, M
athias Padoan, Jakub Planka, Jakub Polák, M

arek Pribyl, Nelly Rišková, Krištof Rozbora, Viktória Slováková, Alica Sm
olinská, Sofia Sobotková,                          

Ondrej Stanek, M
artin Stojka, Diana Suchánková, Adam

 Sušila, M
arek Šedivý, Filip Šim

ek, Valentína Šim
eková, Eva Šim

urdová, Lívia Šm
íkalová, Denis Trvalec, Laura M

ia 
Vizváryová, Tim

ea Vudiová, Ján Žák, M
arcel Žák 


