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PRIHOVÁRAME SA VÁM: 

Milí bratia a sestry,
minuloročné stretnutie so sv. otcom pá-
pežom Františkom v Šaštíne-Strážach 
bolo najvýznamnejšou udalosťou nielen v 
živote našej farnosti a na našom Sloven-
sku. Prinieslo ohlasy aj z celého sveta, a 
tak sa naša farnosť ocitla v centre spolo-
čenského diania. Čo je ale najdôležitejšie, 
je potrebné premeditovať a prehĺbiť vo 
svojom srdci príhovor pápeža Františka 
a premietnuť ho do nášho každodenného 
života.
 „Mária je Matkou, ktorá nám daruje Syna 
Ježiša.” (Pápež František v Šaštíne)
So spomienkou na tieto slová sme opäť 
po roku v mesiaci september putovali 
za Sedembolestnou. Počas deviatich dní 
novény sme sa spolu s otcom biskupom 
Jozefom Haľkom duchovne pripravovali 
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na slávenie nášho patrocínia. Naša ša-
štínska bazilika pri tohtoročnej Národnej 
púti prijala desiatky tisíc pútnikov. Vďaka 
patrí všetkým mariánskym ctiteľom, ktorí 
prišli do domu Matky a nezabudli na od-
kaz sv. otca Františka a uchovávajú ho 
hlboko vo svojich srdciach a životoch. 
Nezabúdam ani na vás, drahí farníci a 
dobrovoľníci, ktorí ste darovali svoj čas a 
prispeli tak k dôstojnému priebehu sláv-
nosti patrónky Slovenska.
Mariánskym mesiacom októbrom sme 
sa prehupli do jesenného obdobia, a tak 
ako zvyčajne, modlitba posvätného ru-
ženca je ponukou meditácie života Márie, 
Jozefa a Ježiša. 
Prajem každému z vás, aby ste zažili obo-
hacujúcu prítomnosť Ježiša vo vašich 
životoch, ktorého prináša a daruje naša 
nebeská Matka Mária.

Páter Martin Lehončák OSPPE

Zo života vo farnosti

Národná púť
Tisíce mariánskych pútnikov si 15. sep-
tembra 2022 pripomenuli rok od návštevy 
pápeža Františka na Slovensku v Národnej 
Svätyni - v našej Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie. Prišli na celonárodnú púť k 
patrónke Slovenska. Vyvrcholením bola 
slávnostná svätá omša o 10. hodine, ktorú 
za účasti apoštolského nuncia na Slo-
vensku Mons. Nicolu Girasoliho, viace-                                                                                  
rých biskupov a kňazov celebroval nit-             
riansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý 
sa prihovoril aj v homílii.

Národná púť vyvrcholila slávnostnou svätou 
omšou o 10.00 hod., ktorej predsedal Mons. 
Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. Pred-
niesol aj homíliu, z ktorej vyberáme jej záve-
rečné slová: 
„Situácia je vážna, no stále je možná náprava a 
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máme nádej. Pozrite, pred niekoľkými týždňami asi začiatkom augusta som zachytil rozhovor tro-
jice známych slovenských stand up komikov, ktorí nahrávali svoju pravidelnú reláciu. V rozhovore, 
v ktorom bolo veľa smiechu sa aj vyrojila jedna z otázok a pohľadov no a kamoška mi hovorila, 
že tých kresťanov je akosi priveľa. A na to, však čo by bolo priveľa, ja som veriaca bola aj akože 
prijímam tých veriacich, akceptujem, nevadí mi to, ale teraz mám naozaj ten pocit, ako keby nejaká 
križiacka výprava povstala, že sa tí konzervatívci spájajú, ako by povedali a konečne prišiel náš čas. 
Aký bol dôvod tohto rozhovoru, neviem. Ale môže byť pre nás naozaj veľmi inšpiratívny.
Zoberme ho vážne, pokúsme sa ako veriaci naozaj vyrojiť, aby nás bolo cítiť, počuť, vidieť. Pokúsme 
sa zomknúť nielen medzi sebou, ale najmä okolo kríža. Pokúsme sa o novú výpravu s krížom nie 
na čele výpravy, či ako symbol, ktorý máme doma, v aute, vo vrecku ako ozdobu, ale najmä maj- 
me kríž vo svojich srdciach. Pokúsme sa o výpravu, ktorá by všetkým obyvateľom Slovenska bez 
rozdielu umožnila zakúsiť rozžiarenú, milostivú, láskyplnú, usmievajúcu Božiu tvár. Aby sme sa tak 
mohli bez trpkosti, závisti, vyčítavosti a predsudkov v pravde pousmiať jeden na druhého, aj sami 
nad sebou úsmevom, ktorý rozväzuje uzly našej spletitej existencie a situácie. Môžeme to dokázať 
rôznym spôsobom dnes, zajtra. A ukážme, prosím, kultúru svojho kresťanstva aj v blížiacich sa 
komunálnych voľbách. Nebuďme, drahí bratia a sestry, len púťoví alebo nedeľní kresťania. Urobme 
to, čo svätý Ján opisuje v dnešnom evanjeliu - učeník si ju vzal k sebe. Čo neznamená len fyzicky 
vziať do svojho príbytku, ale vyjadruje zároveň aj akt viery. Prijať Ježiša, prijať Máriu a Jozefa zna-
mená uveriť a chcieť žiť tak, ako žili oni, osvojiť si tie isté hodnoty, predovšetkým v každodennom 
všednom živote. 
Modlime sa aj dnes a často, ale predovšetkým sa usilujme o to, nech zavanie medzi nami evanjelio- 
vý duch radostnej zvesti, ktorý náš život môže skvalitniť a všetkým nám vliať nádej do budúcnosti. 
Amen.“
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Za každou púťou stojí množstvo dobrovoľníkov, ktorí hodiny a hodiny strávia v službe iným. Táto 
fotografia zachytáva len časť z nich. Sú na nej tí, ktorí nastúpili vo štvrtok ráno o 7. h. na nádvorí 
a končili neskoro popoludní. Boli však aj takí, ktorí boli v tom čase už na svojich miestach v teré-
ne, alebo oddychovali po prechádzajúcej službe. Každopádne patrí všetkým dobrovoľníkom po-
ďakovanie pátrov pavlínov: „Chceme sa poďakovať všetkým vám, brigádnikom a brigádničkám, 
za akúkoľvek spoluprácu a pomoc pri organizácii Národnej púte. Ďakujeme, že ste sa do tejto 
rozsahovo najväčšej aktivity v našej farnosti a bazilike zapojili. Vyslovujeme všetkým Pán Boh 
Vám odmeň.“

Počas deviatich večerov pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie sme sa pri svätých omšiach 
modlievali novénu. Zmyslom novény bolo prijať Pannu Máriu tak, ako ju prijal Ján. Základným 
cieľom novény bolo prijať Ježiša od Márie ako dar a prijať Máriu od Ježiša ako dar - sú to 2 
vnútorne neoddeliteľné dary. Homílie ku všetkým svätým omšiam predniesol Mons. Jozef Haľko. 
Témami úvah boli: Mária ako Matka, Mária ako Cesta, ako Vzor, Orodovnica, Ikona, Pútnička, 
Matka orodovania a súcitu a Matka bolestná. Počas homílií sme sa dozvedeli zaujímavosti o ko-
šických mučeníkoch, o 16-ich karmelitánskych sestrách, popravených vo Francúzsku, o modrej 
bráne do našej Svätyne, o umiestnení piety v našom chráme a veľa ďalších informácií z histórie.  
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Národná púť 2017 

Národná púť 2017 Národná púť 2022

Národná púť 2022

Výmena na poste kostolníkov

Zo života vo farnosti 

V predchádzajúcom čísle nášho farského 
časopisu Hlahol zvonov sme poďakovali 
za 28-ročnú obetavú službu pána kostol-
níka Vladimíra Sofku. Obzvlášť náročnou 
je táto služba počas Národnej púte, ktorá 
býva najväčšou aktivitou a slávnosťou zá-
roveň. V tomto roku zažil na vlastnej koži 

náročný kostolnícky post Zdenko Slovák. 
Oni dvaja s pánom Sofkom by vedeli naj- 
lepšie povedať, čo táto služba prináša. 
Bez pomoci a porozumenia iných by to 
mali oveľa ťažšie. Nech ich za túto službu 
odmení Sedembolestná Panna Mária svo-
jimi milosťami a vypočuje ich modlitby!
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Celý muzikálový dobrovoľnícky tím

Džony, chlapec bez mena - muzikál

Zo života vo farnosti 

V sobotu 24. 9. 2022 sa uskutočnil na 
nádvorí kláštora muzikál. Bol to už piaty v 
poradí z našej miestnej produkcie. Po svät-
coch, ktorí sa dotkli nášho pútnického mies-
ta, teda Titus, sestra Zdenka, Matka Tereza, 
Ján Pavol II. a Klement Hofbauer, objavil sa 
v našom repertoári príbeh, ktorý napísali 
naši mladí: Peťo Pavlič, Gabriel Žák a Domi-
nik Gašparík: Džony, chlapec bez mena. 
Je to dielo o mladom človeku, ktorý žije 
normálny život 17-ročného chalana so všet-
kým, čo k tomuto veku patrí, teda sloboda, 
láska a hľadanie seba samého. Zároveň sa 
ako obyvateľ hlavného mesta konfrontuje 
s vidiekom, ktorý hlavne reprezentuje jeho 
babka, u ktorej musí stráviť letné prázdniny. 
Ráz tejto muzikálovej hry tvorili piesne z pera 
Moniky Chovaňákovej a tanečné choreogra-
fie detí a mládeže z tanečnej skupiny Šands 
pod taktovkou  Dariny Kubinovej. Nepochyb-
ne by sa toto dielo neodohralo bez hercov: 
pani Helenky Kurkovej, Tima Kudolániho, 
Agátky a Klárky Žákových, Agátky Žákovej 
st., Michala zo Sekúl, Dominika Gašparíka, 
Gaba Pribilu, Regi Šimekovej, Klárky Wei-

sovej, Viky Sofkovej, Kristínky Gašparíkovej, 
Laury Vrablecovej, Moniky Iršovej, Mišky 
Slovákovej, Niny Okasovej. Muzikál by nevy-
znel bez muziky a bez kapely, ktorú tvorili: 
Daniel Molej, Tomáš a Melanka Kudolánioví, 
Samo Brečka ml., Marcel Žák, Palino Kudo-
láni a Ráchel Štefancová.
Tento projekt potreboval k svojej realizácii aj 
technikov: Adama, Gabriela a Marcelka Žá-
kových, Peťa Pavliča, Martina Drgoňa, Olive-
ra Pribilu, kulisárov: Lucku Drgoňovú, Tima 
Hlouška, Paťa Sofku, rekvizitárov: Sofiu Fia-
lovú, Tóna Lisinoviča, fotografku Ľudku Ma-
sárovú a hlavne technickú režisérku Ráchel 
Štefancovú a režiséra Daniela Moleja. Plagát 
vyrobil Martin Polák.
Dúfame, že muzikály z tvorby nášho orató-
ria v spolupráci s tanečnou skupinou Šands 
budú pokračovať. A tak sa na vás tešíme aj 
o rok.                                        Páter Michal 



Hlahol zvonov 4/20228

Po prvý raz sme v našej farnosti pripravili 
18. júna 2022 hudobný festival sakrálnej 
a gospelovej hudby pod názvom ŠAŠTÍN-
SKE ZVONY 2022. V priestoroch Baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie, átria klášto-
ra pavlínov a miestneho oratória ho v spo-
lupráci s Farským úradom Šaštín – Stráže, 
Kultúrnou komisiou mesta Šaštín – Stráže 
zorganizovalo Občianske združenie SEP-
TIMAVIA so sídlom v Šaštíne – Strážach. 
Festival sa presunul z Gbiel, kde sa usku-
točnili dva ročníky, ale pandémia korona 
vírusu festival prerušila. S myšlienkou 
zorganizovať festival v jednom z najvýz- 
namnejších pútnických miest na Sloven-
sku prišiel predseda OZ SEPTIMAVIA p. 

Občianske združenie SEPTIMAVIA 

Hudobný festival ŠAŠTÍNSKE ZVONY

Chrámový spevácky zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach

Marcel Žák, ktorý žije hudbou od útleho 
veku. Po odprezentovaní tejto myšlienky 
a vzájomnej komunikácii so správcom far-
nosti pátrom Martinom Lehončákom, ale 
aj odsúhlasení pani Máriou Smolinskou 
z Gbiel a miestneho pána farára - vdp. 
Andreja Fordinála, kde sa podobná preh-
liadka zborov konala v predkovidovom 
období, sa začalo s prípravou festivalu 
ŠAŠTÍNSKE ZVONY.
OZ SEPTIMAVIA na tento účel predložila 
projekt, ktorý bol úspešný, Hudobný festi-
val sakrálnej a gospelovej hudby ŠAŠTÍN-
SKE ZVONY bol realizovaný aj za finanč-
nej podpory Trnavského samosprávneho 
kraja. 
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Hudobného festivalu sa zúčastnilo spolu 
sedem zborov alebo skupín. Z toho dva 
chrámové zbory: Spevácky zbor sv. Marti-
na z Holíča a Chrámový spevácky zbor Ba-
ziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaš- 
tíne-Strážach, a päť gospelových zborov: 
Mládežnícky zbor Gbely, Cantate Deo z 
Hodov pri Galante, 7hlások Šaštín-Stráže, 
Spevácky zbor Spoločenstva Tulipánci Tr-
nava a skupina The Lentack Šaštín-Stráže.
Podujatie zahájil správca farnosti páter 
Martin Lehončák o 10:30h. prednáškou 
o histórii pútnického miesta. Potom nasle-
dovala svätá omša, kde zaspieval domáci 
chrámový zbor Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie pod vedením organistky a di-
rigentky Evy Molekovej. Po svätej omši 
všetkých privítal páter Martin Lehončák 
a slova sa ujala moderátorka festivalu 

Zbor Cantate Deo z Hodov pri Galante s najstarším fanúšikom Šaštínskych zvonov - don Josém SDB 
(v strede)

Eliška Sofková, ktorá predstavila hlavného 
organizátora Marcela Žáka. Ten poskytol 
technické informácie a informácie k orga-
nizácii festivalu. Položil taktiež všetkým 
prítomným súťažnú otázku o krásne vec-
né ceny: „Aké ladenie má Národný zvon 
Sedembolestná Panna Mária?“ Zároveň 
všetkých pozval na príjemné posedenie 
pri chutnom jedle a občerstvení do pries- 
torov oratória, kde nechýbala ani kávička 
s koláčikom.
Po obede o 13.h. sme pristúpili k samot-
nej prehliadke speváckych zborov a sku-
pín. Ako prví vystúpili v bazilike Spevác-
ky zbor sv. Martina z Holíča a po nich sa 
predstavil domáci Chrámový zbor Sedem-
bolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. 
Po ich vystúpeniach sme privítali pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja 
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Spevokol 7hlások Šaštín-Stráže.

pána Jozefa Viskupiča, ktorý po krátkom 
príhovore odovzdal uvedeným zborom 
pamätné listy za účasť na hudobnom fes-
tivale ŠAŠTÍNSKE ZVONY 2022. 
Program sa následne presunul do átria 
kláštora, kde od 14:30 h. začali vystupo-
vať gospelové zbory, kde sa za sprievodu 
gitár, bubnov, klávesov, ale aj dychových 
nástrojov predstavili speváci rôznych 
vekových kategórií, od detí cez mládež 
a dospelých až po ....... tých srdcom stále 
mladých r
Na záver predseda OZ SEPTIMAVIA p. 
Marcel Žák a správca farnosti páter Martin 
Lehončák odovzdali pamätné listy ostat-
ným zúčastneným zborom a vylosovali 
výhercov vyhlásenej súťaže. Vedeli by ste 
odpoveď?
Rozišli sme sa požehnaním správcom far-

nosti. Krásne počasie, príjemná nálada, 
behanie detí, rozprestreté deky pod holým 
nebom a hlavne úžasné spevy, prispeli 
k nádhernému zážitku všetkých prítom-
ných.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
o úspešný priebeh festivalu - ktorí zabez-
pečili ozvučenie, osvetlenie, fotografie, 
mladým dobrovoľníkom, úžasným kuchá-
rom za prípravu jedla, za nealko nápoje od 
sponzora pána Hurbana - HURBAN Trade, 
za koláčiky od šikovných našich žienok 
a v neposlednom rade naším drahým pát-
rom za podporu a poskytnutie priestorov. 
Veríme, že sa táto tradícia zachová. Te-
šíme sa na ďalší ročník ŠAŠTÍNSKYCH 
ZVONOV. Tak nabudúce neváhajte a príď-
te, pretože ako jeden z návštevníkov pove-
dal: „Ten kto prišiel, určite neľutoval.“ r
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Skupina The Lentack Šaštín-Stráže.
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Zo života mladých 

Cesta časom s našim prímestským táborom
V júli sme mohli opäť zažiť Prímestský tá-
bor v našom oratku v Šaštíne-Strážach. 
Tohto roku niesol názov Cesta časom. V 
tomto znení sa odohrávalo aj divadlo tábo-
ra, cestovali sme v čase a prechádzali rôz-
nymi dobami. Navštívili sme vynálezcu Ni-
kola Tesla, vedca Einsteina, no ocitli sme 
sa aj v dávnej dobe kamennej, či dokonca 
pri okrúhlom stole Kráľa Artuša. Pre deti 
bolo pripravených veľa zaujímavých hier, 
pri ktorých mohli ukázať, čo sa v nich skrý-
va, využiť svoje schopnosti, ale zároveň aj 
získať body pre svoj tím. Dva týždne plné 
zábavy a nových zážitkov nám spríjemni-
li aj dni mimo oratória. V jeden deň tak 
deti zabavila „stopovačka“, kde sa museli 

podľa rôznych indícií dostaviť na určené 
miesta v mestskej časti Šaštín a tam spl-
niť všakovaké úlohy. Takýmto spôsobom 
mohli okrem iného spoznať aj časť nášho 
mestečka. 
Tohto roku sa nášho tábora zúčastnilo 
približne 120 detí. Spolu s animátormi, 
ktorých bolo okolo 40, zažili veľa zábavy, 
dobrodružstiev, či dokonca získali nové 
vedomosti. Vďaka tematickým kázňam na 
sv. omšiach spoznali viacerých svätcov a 
ich čnosti, ktorými zažiarili v tomto svete. 
Veríme, že to deti oslovilo a aspoň niečo z 
toho sa zachovalo v ich srdciach. Mnohí 
taktiež nadobudli i nové priateľstvá alebo si 
obnovili tie, ktoré si u nás v tábore už pred 

Táboroví animátori
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Herci z táborového divadla

Pani kuchárky, ktoré sa o nás počas tábora 
starali

Páter Michal a Mário počas divadla 

časom vybudovali, no počas roka mimo 
oratka im ochladli. Tábor však nie je len 
o deťoch a animátoroch, uskutočňuje sa aj 
vďaka ľuďom, ktorí nám pomáhajú, a preto 
im patrí veľká vďaka. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do 
prípravy tábora - pátrom pavlínom, pani 
kuchárkam, našim úžasným mamičkám 
a oteckom, sponzorom, dobrodincom, 
animátorom a najmä TEBE, PANE, za po-
žehnané dva týždne, ktoré sme strávili 

spolu v láske a radosti!
Tešíme sa na to, až sa s deťmi o rok zno-
vu stretneme a zažijeme opäť niečo nové a 
vytvoríme krásne spoločenstvo.
                      Vaši animátori 
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Zo života mladých 

Vrchnáky pre Marka

Marek pri hre s loptami v obľúbenej trampolíne

Naše vrchnáky sú len kvapkou do mora ostatných...

Počas prímestského tábora sme opäť   
zbierali vrchnáky a plechovky pre Marka z 
Letničia, ktorý sa vďaka zisku z ich preda-
ja môže 5 dní liečiť. Marek trpí viacnásob-
ným ťažkým postihnutím a každé liečenie 
ho posúva o maličký krok vpred. Ďakuje-
me v mene jeho rodiny, najmä obetavej 
mamičky Márie, všetkým deťom, rodičom 
i starým rodičom za pomoc a spoluprá-
cu. V zbieraní pokračujeme ďalej, fľaše sa 
vykupujú, no odovzdávať sa môžu aj bez 
vrchnákov a vhodné sú akékoľvek vrch-
náky z pastu - od kávy, kozmetiky, čis-
tiacich prostriedkov. Príp. sa zbierajú aj 
plechovky s označením ALU. Môžete ich 
odovzdávať v oratóriu, pri vrátnici kláš-
tora, v potravinách Slniečko v Strážach 
a v predajni ALMAT v Šaštíne. Ešte raz 
veľká vďaka za pomoc.
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Z Národnej Svätyne Dožinková pobožnosť

Tradične patrí septembrová prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii dožinkovej slávnosti a ďakovaniu 
Pánu Bohu za úrodu, ktorú nám požehnal. Pri tejto príležitosti sa vyzdobia oltáriky v Bazilike plodmi 
z našich záhrad, polí, výrobkami ľudských rúk, dekoráciami, kytičkami a inými drobnými predmetmi na 
slávu a chválu nášho Pána. Niektoré obetné dary sa prinášajú počas svätej omše aj priamo na požeh-
nanie pánovi biskupovi. 

Krojovaní účastníci dožinkovej pobožnosti 3. septembra 2022 spolu s Mons. Jánom Oroschom, arcibis-
kupom Trnavskej arcidiecézy (v strede), vdp. Ladislavom Labom z Lakšárskej Novej Vsi, vdp. Milanom 
Čanigom z Moravského Svätého Jána - dekanom Šaštínskeho dekanátu a správcom farnosti Šaštín
-Stráže pátrom Martinom Lehončákom OSPPE. Pre všetkých bolo v spoločenskej miestnosti pripravené 
po pobožnosti malé agapé. 

Všetkým dobrodincom a podporovateľom tejto dožinkovej slávnosti vyslovujeme srdečné 
Pán Boh zaplať! 
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Naša farnosť na cestách 

Farská púť do Marianky
Už celé desaťročia putujú farníci z nášho 
mariánskeho pútnického mesta Šaštín
-Stráže do neďalekého pútnického mies-
ta Marianka. Bolo tak tomu aj tento rok 
v tradičnom termíne. V pondelok ráno 
- 29. augusta prišiel pred baziliku auto-
bus a nastúpili do neho čakajúci pútnici. 
Cesta im ubiehala v radostnej nálade. Na-
jprv páter Martin Lehončák všetkých pri-
vítal a nasledovala modlitba ruženca. Po 
ňom páter Martin vyplnil čas otázkami, na 
ktoré pútnici odpovedali a za správnu od-
poveď boli odmenení sladkosťou. 
Po príchode do Marianky sa v sprievode 
pútnici presunuli do Baziliky Narodenia 
Panny Márie. Tam už všetkých čakal aj 
páter Mirko Hruška, ktorý do Marianky 

putoval pešo. Pridali sa aj ostatní pútnici 
prichádzajúci autami. 
Po príchode bola svätá omša v bazilike. 
Svojím spevom ju obohatil zbor Sed-
mohlások pod vedením Marcela Žáka. 
Po svätej omši nasledovalo putovanie po 
kaplnkách. Pri každej kaplnke sa pútnici 
pomodlili na nejaký úmysel. Pri presúvaní 
sa od kaplnky ku kaplnke spievali pieseň, 
ktorá rozpráva príbeh o zázračnej soche 
Panny Márie, o prvom zázraku - uzdra-
vení detí, o tom, ako vznikol zázračný 
prameň s vodou. Po tomto duchovnom 
programe nasledoval obed. Pútnici posil- 
není obedom sa vydali kráčať na marián-
sky kopec na krížovú cestu. Tu uvažovali 
o utrpení Pána Ježiša pri jednotlivých 

Účastníci púte ponorení do modlitieb za svoje vlastné úmysly, s ktorými prišli na púť.
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zastaveniach krížovej cesty. Po jej skon-
čení sa blížil záver putovania. Pútnici sa 
počas presunu k bazilike započúvali do 
rozprávania, v ktorom sa páter Mirko 
podelil o zážitky z pešieho putovania do 
Marianky. V bazilike sa pútnici modlitbou 
a piesňou rozlúčili s Matkou Božou Tálen-
skou a podľa starého zvyku úctivo hľadeli 
na oltár a cúvali z baziliky. Potom sa pre-
sunuli na parkovisko, kde ich čakal auto-
bus. Na spiatočnej ceste sa ešte pomodlili 
ruženec k Božiemu milosrdenstvu a páter 
Mirko dorozprával svoj príbeh z pešieho 
putovania.
Pútnici šťastne doputovali domov naplne-                                                                           
ní duchovnou silou, ktorú načerpali na 
pútnickom mieste u Matky Božej Tálen- 
skej.

Mgr. Ľudmila Menšíková

Najstarší a najmladší účastníci tejto púte s pát-
rami pavlínmi a novým kostolníkom Zdenkom 
Slovákom. 

Spoločná fotografia pútnikov je neodmysliteľnou súčasťou novodobých farských pútí (sú ešte k dispo-
zícii v sakristii v bazilike).
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Naša farnosť na cestách 

Farská púť do Žarošíc
Na Morave neďaleko Slavkova v okrese 
Hodonín sa nachádza neveľká obec Žaro-
šice. V sobotu 13. augusta 2022 sa konala 
farská púť zo Šaštína k „Milostnej soche 
Staré Matky Boží Žarošické“. O 16,30 hod. 
malý autobus so šaštínskymi pútnikmi 
smeroval zo Šaštína do Žarošíc. V pútnic-
kom areáli vedľa farského kostola začala 
Mariánska púť sv. ružencom. Na svätej 
omši o 19.00 bol celebrantom a kazateľom 
náš p. farár Martin Lehončák, OSPPE. Po 
svätej omši bol sviečkový sprievod. Medzi 
pútnikmi sme stretli aj veriacich, ktorí pri-
šli autobusom zo Skalice. Potom nás otec 
Josef Pohanka, duchovný správca žaro-
šickej farnosti, všetkých pozval na agapé, 
ktoré bolo pripravené na fare. V tomto 
roku bolo na púť prihlásených len asi 20 

Naši muži nesúci sochu Milostivej Staré Matky Boží Žarošické (autor: Zdenko Slovák)

pútnikov zo Šaštína. Opýtala som sa mo-
jich troch školopovinných vnúčat, že je 
v autobuse voľné miesto, či chcú ísť so 
mnou na púť, ale že návrat bude až okolo 
23. hodiny. Do batôžkov si nabalili pitie, 
sviečky, ružence a celí natešení zakývali 
rodičom a išli s babkou na púť. Modlili sa 

Príchod do pútnického miesta (autor: Zdenko 
Slovák)
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Pútnici z našej farnosti na záver pobožnosti (autor: Zdenko Slovák)

s plnou účasťou, pri ruženci sa nebáli vy-
stúpiť na pódium a do mikrofónu odriekať 
Zdravasy..... V autobuse skonštatovali, že 
aspoň mohli využiť ružence, ktoré dostali 
odo mňa pri prvom svätom prijímaní. Naj-
mladšia vnučka mi cestou naspäť šepkala, 

že to bol krásny výlet. Dúfam, že v srdieč-
kach si ešte niekedy spomenú nielen na 
darčeky, ktoré sme si kúpili na púti, ale 
najmä na Pannu Máriu, ktorú stretli v Ža-
rošiciach.  

Mgr. Jana Hušková

Farská púť ku Kaplnke sv. Alojza
Príbeh našej krásnej kaplnky si pripomeňme nasledujúcou básňou: 

Naša

Niekto to rozbehol, vykosil burinu,
postupne pritiahne aj mestskú dedinu.
Kto môže pomáha, urobí čo sa dá,
kaplnka novú tvár postupne dostáva.

Jeseň, zima skončila, potom sa vyjarí,
dažďová voda vyčíňa v celom chotári.
Zhora však ktosi tým ľuďom tu pomáha,
tým, ktorým nechýba srdce a odvaha.

Vyjdem si za mesto na cestu kľukatú,
vykročím nesmelo, kaplnka čaká tu.
Zďaleka vidieť len velikú húštinu,
kaplnku schátralú, memento, ruinu.

Stojí tu v burine, chátra a prosí,
aby ju konečne objavil ktosi.
Človek pokorný, čo dobré srdce má,
pre túto kaplnku veľa vykoná.
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Nezrátaš hodiny, dni ani mozoly,
čo oči nevidia, vraj srdce nebolí.
Tí, čo to videli, spravili nemožné,
priniesli obetu skromne a pobožne.

Alojz je patrónom študentov, mládeže,
dnes už len starý záznam o ňom povie, že:
užíval života, jazdieval na koni,
život si nevedel predstaviť bez zbraní.

So zbraňou narábal, nadával svetácky, 
klial,
opäť Niekto zhora si preň iný osud prial.
Mamička láskavá synovi pomáha,
modlitbou pokoru pre neho vymáha.

Premena nastáva, Alojz sa modlí,
keď zbrane odloží, vnorí sa do kníh.
Za svoje prehrešky postil sa, bičoval,
aby ho krutý mor nakoniec zmordoval.

23 rokov mal, srdce mal mladé,
pomáhal chudobným v biede a hlade.

Farníci sa stretli pri Kaplnke sv. Alojza 19. júna 2022 na tradičnej púti pod holým nebom. 

V kaplnke zastav sa, pomodli, poďakuj,
že sa ten zázrak stal, nebesá oslavuj.

Dušička láskavá, človiečik prostý,
postavil medzi nás priateľské mosty.
Mosty čo spájajú silných a slabých,
veriacich s pohanmi, starých a mladých.

Vyjdem si za mesto na cestu kľukatú,
vykročím nesmelo, kaplnka čaká tu.
Kaplnka dôstojná, čo hrdo týči sa,
oslavuj človeka, Alojza, nebesá!

Páter Martin spolu s miništrantmi počas svätej 
omše. 
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Z Národnej Svätyne Púť motorkárov

Požehnanie vodičov a vozidiel

Posledná júnová sobota patrí už tradične v Národnej Svätyni motorkárom a ich tátošom, ktoré odpar-
kujú na priestranstve pred ňou, aby spoločne prežili slávnostnú atmosféru svätej omše. Muži i ženy 
v motorkárskych oblekoch (ale i bez nich), starší, mladší, vysokí, nízki, štíhli či pevnejší... motorkári 
všetkých kategórií sa spoločne sklonia pred patrónkou Slovenska a prosia Ju o ochranu na svojich 
cestách. Prosia však aj za nebeské kráľovstvo pre tých, ktorí ich predišli do večnosti alebo za uzdravenie 
chorých, ktorí nemohli prísť osobne na túto púť. Mnohí pristúpia po sviatosti pokánia aj k svätému 
prijímaniu, ktoré vnímajú ako duchovnú posilu, ktorú sem prišli načerpať.  

Pri príležitosti sviatku sv. Krištofa - patróna vodičov, boli 2. júla 2022 pred Bazilikou Sedembolestnej 
Panny Márie počas viacerých svätých omší požehnaní vodiči i vozidlá
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Zo života vo farnosti 

Deň rodiny a K nám na skok 2022
Počas poslednej augustovej nedele sa ko-
nal v priestoroch Oratória bl. Anky Kolesá-
rovej 5. ročník Dňa rodiny, ktorý zorgani-
zoval miestny klub KDH v spolupráci s OZ 
Septimavia,  dobrovoľníkmi a animátormi. 
Už druhý rok sa ku Dňu rodiny pripojilo aj 
podujatie K nám na skok, ktoré bolo orga-
nizované s finančnou podporou Trnavské-
ho samosprávneho kraja. 
Deň rodiny otvoril podpredseda KDH p. 
Marián Čaučík. Rodinám sa prihovoril aj 
páter Martin Lehončák za farnosť. Z Tr-
navského samosprávneho kraja podujatie 
podporili župní poslanci Peter Gerhárt 
a Rastislav Mráz. Celé popoludnie sa nies- 
lo v duchu športového a kultúrneho prog- 

Skladba talianskeho orchestra spoločne so 7hláskom. (Autor foto: Iveta Celmine) 

ramu pre celú rodinu. Úvod kultúrneho 
programu patril žiačkam tanečnej skupi-
ny ŠandS zo Základnej umeleckej školy 
Jany Kocianovej v Šaštíne-Strážach a na-
šim známym spevákom zo Sedmohlásku 
pod vedením manželov Žákovcov. Veľmi 
milým spestrením bol Orchester Ensem-
ble Scuola di musica Zola Predosa z Ta-
lianska, ktorý predstavila p. Vladimíra 
Vignudelli Hušková, ktorá v orchestri aj 
účinkuje. Orchester predstavil filmovú 
hudbu od Ennia Morricone a skladby od 
Gustava Holtza. Posledná skladba bola 
spolu so Sedmohláskom ako prekvapenie 
všetkým. Program pokračoval vystúpením 
pre deti, losovaním tomboly a záver patril 
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Športová časť Dňa rodiny (Autor foto: Iveta Celmine) 

hudobníkom, ktorí mali svoju premiéru 
na Majálese – The Lentack. Na ihrisku sa 
mohli športoví nadšenci zapojiť do výzvy, 
ktorú si pripravili animátori z oratka. Išlo 
o beh cez rôzne prekážky, na konci kto-
rého boli odmenení medailou. Po prekáž-
kovom behu sa na ihrisku konal tradičný 
zápas slobodní vs. ženatí, ktorý sa niesol 
v priateľskej atmosfére. Ženatí napokon 
obhájili prvenstvo z minulého roku. Pre 
slobodných je to výzva pripraviť sa na ďal-
ší ročník. 
Okrem programu bolo pre účastníkov 
obidvoch podujatí pripravené bohaté ob-
čerstvenie ako guláš, langoše, hambur-
ger, cukrová vata a nápoje, ktoré neskla-
malo ani tento rok, maľovanie na tvár, či 
jumping. OZ Handmade by Šaštín-Stráže 
si pripravilo pre účastníkov tvorivú diel-

ničku, kde si mohli záujemcovia vyrobiť 
a odniesť domov rodinný kalendár či kve-
tinovú ozdobu. Novinkou na Dni rodiny 
bol fotokútik s rôznymi rekvizitami. Ako 
darček z 5. ročníka Dňa rodiny si účastníci 
odniesli fotografiu, ktorú im vytlačili pria-
mo na mieste. 
Na záver už len poďakovanie všetkým, 
ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k or-
ganizácii 5. ročníka Dňa rodiny, ale i k po-
dujatiu K nám na skok. Ďakujeme aj všet-
kým rodinám či jednotlivcom, ktorí svojou 
účasťou podujatie podporili a vyjadrili tak 
podporu myšlienky Dňa rodiny, že rodiny 
treba podporovať a rodinu nemôže nič na-
hradiť. Všetci sme členmi veľkej ľudskej 
rodiny, avšak každý človek potrebuje cítiť 
teplo tej svojej. 

Mgr. Kristína Pöstenyi 



Hlahol zvonov 4/202224

Naša farnosť na cestách 

Ďakovanie pápežovi
Po únavnej nočnej jazde autobusom sme 
28. apríla 2022 prišli do mestečka sv. 
Františka - do Assisi. Po svätej omši sme, 
okrem iných pamätihodností, navštívili aj 
hrob blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý 
zomrel v r. 2006 vo veku 15 rokov. Na 
druhý deň sme sa z hotela na predmestí 
Ríma metrom prepravili do historického 
centra Ríma. Organizátori predpokladali, 
že na púť zo Slovenska príde okolo 500 
pútnikov, ale opak bol pravdou. Rím za-
plavili Slováci. V sobotu bola hlavným bo-
dom celonárodnej ďakovnej púte osobitná 

audiencia pápeža Františka v Aule Pavla 
VI. Zhromaždilo sa nás tam viac ako 4000! 
Kým prišiel pápež, slovenským pútnikom 
sa prihovoril kardinál Jozef Tomko (bol to 
jeho posledný príhovor). Po audiencii sme 
so svojimi pastiermi zaplnili Baziliku a nad 
hrobom svätého Petra bola svätá omša, 
ktorej predsedal arcibiskup Zvolenský. 
Putovanie do Ríma bolo náročné, platili 
ešte obmedzenia kvôli covidu – rúška boli 
povinné, platili aj prísne bezpečnostné 
opatrenia pri vstupe do rímskych bazilík, 
ale opätovné stretnutie s pápežom Fran-
tiškom, ktorý nás láskavo prijal, zatienilo 
všetky útrapy. Keď sa pred Bazilikou Svä-

Šaštínski pútnici na slovenskej sv. omši v bazilike San Paolo fuori le Mura (autorka textu)
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V sakristii u pána kostolníka si môže-
te kúpiť nový farský kalendár na rok 
2023, v ktorom nájdete nielen množ-
stvo zaujímavých fotografií zo života 
v našej farnosti, ale aj termíny pobož-
ností v nasledujúcom roku. Kúpou 
práve tohto kalendára podporíte 
našu farnosť
a Národnú 
Svätyňu. 

Pri hrobe Carla Acutisa v Assisi (autorka textu)Audiencia u pápeža Františka v Aule Pavla VI. 
(autorka textu) 

tého Petra pri našej šaštínskej skupinke 
pristavil spokojný arcibiskup Zvolenský, 
náš pán farár Martin Lehončák, ktorý nás 
na púti duchovne sprevádzal, mu povedal: 
„Sme malá skupinka zo Šaštína, ale hut-
ná“. Na spiatočnej ceste na Slovensko nás 
sprevádzali slová pápeža Františka, ktoré 
povedal na audiencii: „Sedembolestná 
Panna Mária, patrónka Slovenska, nech 
je pre vás Mamou, ktorá vás vždy spre-
vádza na vašej ceste a učí vás utešovať a 
prinášať nádej. Tú nádej, ktorá nesklame a 
ktorá má meno: Zmŕtvychvstalý Kristus.“

Mgr. Jana Hušková 
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Spomíname

Jozef kardinál Tomko
(* 11. marec 1924, Udavské
 † 8. august 2022, Rím, Taliansko)
V auguste sme s ľútosťou prijali smutnú 
správu o úmrtí kardinála Tomka, najstar-
šieho kňaza Košickej arcidiecézy a zároveň 
najstaršieho žijúceho člena kolégia kardiná-
lov. Kardinál Tomko zomrel vo svojom by-                                                                                       
te v Ríme v skorých ranných hodinách                    
8. augusta 2022. Na základe jeho osobné-
ho priania boli pohrebné obrady a aj jeho 
ostatky uložené v Dóme svätej Alžbety 
v Košiciach, kde mal pripravenú hrobku. 
Predchádzajúce dva dni boli jeho ostatky v 
Katedrále aj verejne vystavené.
My si na tohto významného človeka, kar-
dinála Svätej rímskej cirkvi a emeritného 
prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu ná-
rodov, zaspomíname aj v našom časopise. 
Mariánsky Šaštín navštívil tento významný 
pútnik 15. septembra 2014, počas Národnej 
púte k Panne Márii - patrónke Slovenska. 
Vyvrcholením slávnosti bola slávnostná 
svätá omša, ktorú za prítomnosti sloven-
ských biskupov celebroval kardinál Jozef 
Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov. Pri tejto príležitosti 
prinášame v plnom znení jeho homíliu:
„Drahí bratia a sestry v Kristu - Pánovi, pút-
ničky a pútnici, dnes prichádzame na toto 
pútnické miesto z rôznych strán Slovenska, 
z Moravy, prípadne z iných štátov. Prišli 
sme, aby sme zložili k nohám Panny Márie 
naše osobné, rodinné i národné radosti a 
bolesti a odniesli si odtiaľ vnútorný pokoj 
a odhodlanú vieru i pevnú nádej. Prišli sme 
prosiť o duchovnú obnovu a silu znášať 

ťažkosti života v duchu pokánia za osobné 
i celonárodné hriechy. Veď Cirkev nám ju 
dala ako Sedembolestnú za hlavnú Patrón-
ku Slovenska a toho roku slávime jubilejný 
Rok Sedembolestnej. Aj našej generácii sa 
Ona predstavuje už na prvých stránkach 
Svätého písma ako Žena s Dieťaťom, kto-
rá víťazí nad hriechom a nad pokušiteľom. 
Sám Boh položil trvalé nepriateľstvo medzi 
ňou s jej Synom na rukách a medzi pokuši-
teľom a stálym nepriateľom človeka a jeho 
ozajstného šťastia: „Nepriateľstvo ustano-
vujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim 
potomstvom a jej potomstvom“ (Gn 3, 15).
Nezabudnime, že boj medzi dobrom a zlom, 
medzi milosťou a hriechom, medzi Bohom 
a pokušiteľom pokračuje, pokračuje dokon-
ca aj dnes, v našom srdci, aj okolo nás. Aj 
dnes ide o boj, ktorý sa odohráva v našich 
rodinách, v mladých dušiach, ale aj v spo-
ločnosti. Keď sa my dnes pozeráme na so-
chu Sedembolestnej, tak si v duchu dnešnej 

Počas homílie 15. septembra 2014 
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Pri príležitosti Národnej púte v roku 2014, požehnal kardinál Tomko za účasti ďalších významných du-
chovných miestnosť Jána Pavla II. v priestoroch nášho kláštora, ktorá slúži biskupom a iným vzácnym 
duchovným pútnikom v Národnej Svätyni.

liturgie sprítomňujeme jej utrpenie, ktoré 
prežívala najmä pri dvoch príležitostiach: 
ponajprv, keď jej starý Simeon predpovedal 
v jeruzalemskom chráme bolestný meč, a 
potom keď spolu s Ježišom prežívala jeho 
utrpenie pod krížom na Golgote.
Panna Mária sa dlho netešila, keď porodila 
Dieťa Ježiša. Už po štyridsiatich dňoch zaži-
la výjav, ktorý sa odohral v jeruzalemskom 
chráme, keď ho priniesla predstaviť Bohu. 
Vidíme ju ako mladistvú Pannu a Matku, 
ktorá prichádza so sv. Jozefom obetovať 
malého Synčeka Bohu. Tam počuje z pro-
rockých úst Simeona nielen chválospev na 
Ježiša, spásu sveta a svetlo na osvietenie 
pohanov, ale aj vážnu predpoveď. „On je 
ustanovený na pád a na povstanie pre mno-
hých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú 
odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne 
meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mno-
hých sŕdc“ (Lk 2, 34 - 35). Predpoveď je 

jasná: boj a nepriateľstvo, o ktorom je reč v 
prvej knihe Písma, budú pokračovať; budú 
prenasledovať Syna a bude trpieť aj jeho 
Matka. Nastane triedenie duchov v Izraeli a 
v celom ľudstve. Jedni pôjdu za Ježišom, 
iní sa postavia proti nemu a bude im to na 
pád. V tom boji stojí uprostred aj Žena s 
Dieťaťom, ktorú máme pred sebou. Pani s 
neviditeľným mečom v srdci, s nevýslov-
nou bolesťou, ktorú my naznačujeme sym-
bolom siedmich mečov. Tá Žena pred nami 
je teda naša Sedembolestná Patrónka Slo-
venska. Aj dnes pokračuje boj medzi dob-
rom a zlom, a prežívame triedenie duchov, 
ku ktorému nás každý deň nútia správy na 
stranách novín, bulvárov a médií, nespra-
vodlivé, o ktorých čítame, počúvame, láka-
vé klamstvá i otvorene nemravné ponuky, 
ba aj naše osobné pokušenia, - na ktorej 
strane my stojíme ako jednotlivci i ako ob-
čania, ako národ? Nezabúdajme na ten meč 
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Po slávnostnej svätej omši sa kardinál Tomko pristavil pri štátnych predstaviteľoch a podal si s nimi ruku. 

v srdci Panny Márie! Nevpichujme ho aj my 
svojimi činmi. Naozaj, máme čo odproso-
vať za seba i za iných. Máme čo rozmýšľať, 
ako zariadiť náš každodenný život, čo vyko-
nať, čo napraviť, čo vylepšiť v osobnom i 
verejnom živote.
Simeonove proroctvo sa naplno uskutoční 
na krížovej ceste, keď Panna Mária stretne 
svojho Syna na ulici ako zločinca pod po-
tupným drevom kríža, zbičovaného, tŕním 
korunovaného, zakrvaveného, opľuvaného; 
keď potom na Golgote vidí, ako mu vbíjajú 
klince do rúk a do nôh, ako ho dvíhajú do 
výšky, ako celé tri hodiny trpí nesmierne 
bolesti v agónii, vypnutý medzi nebom a 
zemou. Dušu Márie tu naozaj preniká meč, 
ťažký a ostrý meč, ako to prezrádza grécky 
názov „romfaia“ a naše obrazné znázornenie 
siedmich mečov, zapichnutých do jej srdca.
V tom vrcholnom utrpení na kríži sa Ježiš 
obráti na svoju Matku a odovzdá jej do 
ochrany Jána. Prostredníctvom postavy 

milovaného učeníka Ježiš predstaví Matke 
každého zo svojich učeníkov a povie jej: 
„Hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26). Ako to s celou 
tradíciou tvrdí pápež Benedikt XVI., tak-
to Mária prijala „nové duchovné poslanie, 
ktoré jej Syn zveruje tesne pred tým ako 
odovzdá svojho ducha, aby sa stala matkou 
Krista v jeho údoch“.
Napriek nesmiernemu utrpeniu, ktoré pre-
žíva spolu so Synom, ona, krehká žena stojí 
pod krížom, nezlomená v kolenách a v duši, 
neskosená ťarchou bolestí; stojí, aj keď jej 
ukrutný meč jatrí živú ranu v srdci. Stabat 
Mater dolorosa - Stála Matka bolestivá! Ba 
ani posledný výkrik vysileného Syna nezna-
čí koniec jej bolesti. Kopija vojaka preráža 
už len mŕtve srdce Ježiša, ale ako keby pre-
rážala jej vlastné živé srdce. Keď potom jej 
položia mŕtve telo Synovo do lona, každá 
jeho rana nachádza stonásobnú ozvenu v 
jej duši: každý tŕň, každá podliatina i sadlá 
krv, i diera na rukách a nohách - všetko sa 
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obnovuje v jej duši.
Sedembolestná Matka, ktorá stojí pod krí-
žom Bohočloveka, ubolená Bohorodička 
s mŕtvym Synom v náručí! Takú sme ju i 
my poznali z obrazov, sôch, pútnických 
miest, zo Šaštína i odinakadiaľ, ale najmä 
z úst našej pozemskej matky. Tichá, ale i 
hrdo vystretá v materskej bolesti, verne nás 
sprevádzala cez celú históriu a vždy ostala 
s nami na našej národnej Golgote. Videla 
v nás tajomné údy svojho trpiaceho Syna; 
videla v nás bičovaného, potupovaného 
mystického Krista. Máloktorý národ, naj- 
mä taký malý, slabý, bez opory mocných, 
prežil v dejinách toľko utrpenia a poroby, 
a pritom nezmizol z mapy sveta. Máme čo 
ďakovať svojím matkám a starým matkám, 
ktoré si inštinktívne našli cestu k Sedembo-
lestnej. Cez utrpenie a vieru našich matiek 
vstúpila ona do slovenských dejín ako pod-
zemný prameň, ktorý udržiaval naše rodiny 
i národ. Tak sa Sedembolestná stala v du-

Kardinál Tomko počas slávnostnej svätej omše 15. septembra 2014

chovnom zmysle matkou národa s našimi 
matkami. Cirkev uznala túto našu svojskú 
tradíciu a prisúdila nám aj úradne Sedem-
bolestnú za zvláštnu Patrónku a Ochranky-
ňu. Práve tento rok slávime na Slovensku 
ako jubilejný Rok Sedembolestnej.
I dnes nám všetkým treba ochrany Sedem-
bolestnej. I dnes sa u nás na Slovensku 
dávajú Kristovi bolestné rany. Azda si ani 
poriadne neuvedomujeme, že sa okolo nás 
vedie boj o dušu národa, o jeho mravné 
hodnoty. Tak nebadane. Aké názory sa nám 
servírujú pod rúškom pokroku, blahobytu, 
voľnosti a pôžitku. Nepotrebujeme už ani 
myslieť, ani rozhodovať, čo je dobro a čo 
zlo; o etiku a morálku sa nám postarajú iní 
cez moderné prostriedky. Pomaly si na-
hrádzame Boha i jeho desatoro a príkaz lás-
ky inými zákonmi. Kam kráča naša spoloč-
nosť a na aké cesty sa dáva naša mládež? 
Včera večer sme tu videli peknú mládež, tu 
v bazilike a bolo to nádherné.
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Predišli nás do večnosti:

Janka Bakičová  17. 6. 2022
Jozef Daniel  23. 6. 2022
Pavol Korman  27. 6. 2022
Vladimír Vaculka    1. 7. 2022
Štefánia Macháčková    4. 7. 2022
Bibiana Koňaková  16. 7. 2022
Viera Macháčková 21. 8. 2022
Mária Stupavská  25. 8. 2022
Tibor Daniel  29. 9. 2022

Utišujeme si svedomie, že taký je moder-
ný život a nič sa nedá robiť a konečne aj 
viaceré európske ponuky sú také lákavé 
pre voľnú lásku, bez riadneho manželstva, 
bez nejakých zábran, bez pevnej rodiny, 
koniec - koncov, bez Božích príkazov. Veď 
sme slobodní, ešte aj od Boha, od morál-
ky, od náboženskej „záťaže“. My chceme 
rozhodovať o živote a smrti, o manželskej 
vernosti, o potrate, eutanázii, korupcii, 
klamstve, pravde a práve, ktoré si zmeníme 
podľa potreby na „právo silnejšieho“, alebo 
„bohatšieho“. Nech žije človek bez Boha! 
Za tým je toto. Lenže, ako povedal pápež 
František, „kto sa neklania Bohu, bude sa 
klaňať iným“. Ako v rôznych revolúciách, 
francúzskej, Marxovej, Freudovej, sexuál- 
nej a prípadne ešte inej.
V tejto konfúzii nám prichádza v ústre-
ty naša Sedembolestná Patrónka. K nej 
prichádzame a prosíme o ochranu, o svet-
lo, o obrátenie pre seba i pre iných, pre 
naše rodiny i pre národ a celé Slovensko! 
Ako toľkí spolupútnici, aj my hľadáme tu u 
Panny Márie čosi prepotrebné pre život: my 
hľadáme nádej.
A my tú nádej a svetlo nachádzame v súcite 
a milom úsmeve Panny Márie. Ako hovorí 
sv. Bernard, Matka Kristova vstúpila do 
Synovho utrpenia cez súcit. Súcit s ním a 
súcit s nami, ktorí sme údmi jeho tajomné-
ho tela. Mária sa po krutom utrpení dožila 
Ježišovho zmŕtvychvstania a dnes sa na-
chádza v radosti a sláve Vzkriesenia. „Jej 
slzy preliate pod krížom sa premenili na 
úsmev, ktorý už nič neodstráni, zatiaľ čo jej 
materský súcit s nami ostáva nedotknutý“.
Možno aj preto jej úsmev je tichý, ako keby 
trochu zastretý, plný súcitu, útechy a ná-
deje. Je to úsmev pre všetkých, ale najmä 
pre chorých a trpiacich, aby v ňom našli 

útechu, podporu a silu znášať, ale najmä 
pre chorých a trpiacich, aby v ňom našli 
útechu, podporu a silu znášať svoje boles-
ti. Ona nám ukazuje životnú nádej. Všetko 
v našom živote, ešte aj bolesť a smrť, má 
svoj zmysel, ak veríme, ako ona, jej Synovi 
Ježišovi Kristovi, ktorý za nás trpel, zomrel, 
ale na tretí deň vstal zmŕtvych a už viac ne-                                                                         
umiera, lež žije a ostáva s nami až do skon-
čenia sveta.
V Skutkoch apoštoloch sme čítali, že Má-
ria ostala po Ježišovom nanebovstúpení 
uprostred prvého spoločenstva veriacich. 
Ona ostáva s nami aj dnes a pozerá na nás 
svojím súcitným pohľadom. My sa na ňu 
obraciame slovami pápeža Benedikta XVI.: 
„Ty zostávaš uprostred učeníkov ako ich 
matka, ako Matka nádeje. Svätá Mária, Mat-
ka Božia, nauč nás spolu spolu s tebou ve-
riť, dúfať, milovať. Ukáž nám cestu do jeho 
kráľovstva! Hviezda morská, oroduj za nás 
a veď naše putovanie!“ (Encyklika Benedik-
ta XVI. „Spe salvi“, 50).
My k tomu z celého srdca pridávame 
vrúcnu prosbu: „Sedembolestná Patrónka 
Slovenska, oroduj za nás!“ Amen.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Krstom sa stali Božími deťmi a členmi Cirkvi: 
Samuel Polák  19. 6. 2022
Jakub Polák  19. 6. 2022
Nina Trubačová  19. 6. 2022
Maximus Teo Ožvoldík  19. 6. 2022
Lujza Blažíčková  19. 6. 2022
Filip Nemec  19. 6. 2022
Nikolas Ďuriš  19. 6. 2022
Markus Hílek  26. 6. 2022
Michal Mazan    3. 7. 2022
Tobias Petráš    3. 7. 2022
Šimon Šrámek    3. 7. 2022
Andrea Kormanová  10. 7. 2022
Artur Násada  16. 7. 2022
Viktória Záškvarová  31. 7. 2022
Sofia Puterová  31. 7. 2022

Sviatostné manželstvo uzavreli:
Katarína Polláková 
a Radovan Suchovský  10. 6. 2022

Adriána Martišiaková 
a Vladimír Ptačin  11. 6. 2022

Klaudia Ožvoldíková
a Matúš Morávek 11. 6. 2022

Marinka Sztrapek 
a Francisc Ftura  16. 7. 2022

Lýdia Dvorská 
a Jozef Sádovský  26. 7. 2022

Natália Kuníková 
a Michal Rehák  12. 8. 2022

Dominika Kudolániová 
a Dan Honza  12. 8. 2022

Darina Orthová 
a Matúš Okasa  18. 8. 2022

Nina Trusková 
a Sedrik Štefnec 20. 8. 2022

Kristína Masárová 
a Dominik Starych  20. 8. 2022

Barbora Weissová 
a Lukáš Veľký  27. 8. 2022

Sára Marônková    7. 8. 2022
Nina Poláčková  17. 7. 2022
Jozef Szeif  18. 7. 2022
Natália Kristínková  18. 7. 2022
Ella Múčková  24. 7. 2022
Tomáš Koky  24. 7. 2022
Amália Černá  21. 8. 2022
Arthur Messerschmid    4. 9. 2022
Amy Waldecker    4. 9. 2022
Patrik Hankócy    9. 9. 2022
Vladimíra Závadská 11. 9. 2022
Lara Ufrlová  18. 9. 2022
Michael Šurek  18. 9. 2022
Michal Ján Palkovič  18. 9. 2022
Diana Magová  25. 9. 2022

Zostavil: páter Martin Lehončák, 
OSPPE - správca farnosti

Jana Skokánková 
a Michal Ponca  27. 8. 2022

Laura Vlkovičová 
a Michal Tesárik    2. 9. 2022

Miroslava Černáková 
a Štefan Macek    2. 9. 2022

Jana Ralbovská 
a Peter Hankócy    9. 9. 2022

Michaela Gašparíková 
a Jaroslav Suchánek   9. 9. 2022

Sabína Trávničková 
a Róbert Trubiroha  10. 9. 2022

Veronika Grancová 
a David Bartúnek  10. 9. 2022
Karolína Šedivá 
a Gabriel Hájek  17. 9. 2022

Denisa Valovičová 
a Peter Hladký  17. 9. 2022

Simona Jakubovičová 
a Jakub Maxian 23. 9. 2022

Tímea Čížková 
a Michal Nemec  24. 9. 2022



Národná púť - 15. september 2022

Ďakujeme, že našu farnosť v krojoch zastupovali: Peter Slovák, Marek Irša, 
Branislav Cintula a Vladimír Sofka st. (zľava).


