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Milí priatelia Národnej svätyne!
Máme za sebou dva intenzívne a krásne mesiace 
novej pútnickej sezóny. Mesiace máj a jún sú 
zasvätené Panne Márii a Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. Kto si nechá formovať svoje srdce podľa 
srdca Ježišovho, podľa Jeho prisľúbení dosiahne 
potrebné milosti. Kto si uctieva Pannu Máriu a 
vzýva ju o pomoc, v živote určite nezablúdi. V tento 
Rok zasväteného života si my-Saleziáni don Bosca 
ako správcovia Národnej svätyne, pripomíname aj 
dvojsté výročie narodenia sv. Jána Bosca, otca a 
učiteľa mládeže, zakladateľa našej rehole. Don 
Bosco bol veľký mariánsky ctiteľ. Pri skúmaní jeho 
života si mnohí kládli otázku: „Ako je to možné, že 
mu Panna Mária vyprosila toľko milostí a darov?“ 
Odpoveď je veľmi jednoduchá a jasná: „Práve pre 
jeho neochvejnú a nezlomnú dôveru, že ho vypoču-
je!“ Známe heslo don Bosca „Dôverujte Panne Márii 
a uvidíte, čo sú zázraky“,  sa v tomto svetle javí veľmi 
zrozumiteľné. Podobne aj jeho sen „O dvoch sĺpoch“: 
Na rozsiahlej morskej hladine je nesmierne 
množstvo lodí pripravených k bitke. Vpredu sú 
zakončené ostrým železným hrotom v podobe šípu, 
ktorý prebodne a zraní všetko, čo zasiahne. Lode sú 
vyzbrojené delami, puškami a zbraňami všetkého 
druhu, výbušninami a knihami a postupujú proti 
jedinej obrovskej a vysokánskej lodi. Pokúšajú sa 
vraziť do nej svoje zobáky, zapáliť ju alebo 
poškodiť. Túto velebnú loď, dokonale vyzbrojenú, 
doprevádzalo množstvo lodičiek, ktoré od nej 
prijímali rozkazy a obratne sa otáčali, aby sa 
ubránili nepriateľom. Vietor je nepriaznivý a zdá sa, 

že i nekľudné more praje nepriateľom. Uprostred 
nesmierneho mora vyčnievajú z vody blízko seba 
dva vysoké a mohutné stĺpy. Na jednom je socha 
Nepoškvrnenej, na druhom, mohutnejšom a vyššom 
je Eucharistia. Hlavným veliteľom obrovskej lode je 
rímsky biskup-pápež. Vidiac hroznú zúrivosť a 
nebezpečné postavenie svojich verných, zvoláva k 
sebe svojich veliteľov – podriadených lodí, aby 
vypracovali plány. Všetci sa zhromažďujú okolo 
pápeža. Radia sa, ale keď sa víchrica rozzúrila a 
more sa rozbúrilo, boli poslaní, aby velili svojim 
lodiam. Pápež stál pri kormidle a všemožne sa 
snažil, aby loď zaviedol medzi tie dva stĺpy, z 
ktorých splývali kotvy a veľké háky na reťaziach.
Nepriateľské loďstvo útočí na loď a snaží sa ju zajať 
a potopiť. Mnoho iných lodičiek, ktoré sa zo strachu 
pred bojom skryli, očakávali až v hlbinách zmiznú 
trosky rozbitých lodí a zvoľna plávali k obom 
stĺpom, ku ktorým sa pripevnili hákmi, ktoré z nich 
viseli a tam ostali v pokoji a bezpečí s hlavnou 
pápežskou loďou. Na mori zavládol pokoj...
Don Bosco vysvetľuje: Pápežskou loďou je Cirkev a 
lodičkami ľudia. More predstavuje svet. Tí, ktorí 
obraňujú obrovskú loď sú oddaní veriaci a ostatní 
sú nepriatelia, ktorí sa snažia ju zničiť zbraňou 
každého druhu. Nepriateľské lode – to je prenasle-
dovanie. Cirkev čakajú veľké súženia. Dva spásne 
stĺpy predstavujú úctu k Panne Márii a k Sviatosti 
Oltárnej.  V tomto zmätku ostáva iba úcta k Panne 
Márii a časté sväté prijímanie. 
Prajem Vám, aby ste aj Vy čo najlepšie využívali  a 
rozširovali tieto spásne prostriedky medzi všetkými.
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Ďakujeme Vám!

Biskup, ktorý miloval Sedembolestnú... TÉMA / 7

- bulletín Národnej Svätyne domov do schránky
- informácie a novinky na e-mail
- vždy v nedeľu o 10:30 svätá omša obetovaná za dobrodincov

foto: Ľudmila Machová

"V celom svojom kňazskom živote som sa 
usiloval verne pracovať v tomto poslaní: 
pri katechizácii, v homíliách, svätení 
prvých piatkov, zasväcovaní rodín 
Božskému Srdcu."

Kresťanský život, to je život! Život s 
Ježišom Kristom ...

Nepoškvrnené srdce Panny Márie... veľký 
teológ Viliam Faber hovorí: My ľudsky 
nevieme pochopiť, čo je to, že Panna Mária 
sa predstavuje Ja som nie nepoškvrnene 
počatá, ale Ja som Nepoškvrnené Počatie. 
Mária sa stáva celkom novým stvorením, 
celkom novou bytosťou v Nepoškvrne-
nom počatí ako to robí Duch Svätý. 
Ľudská prirodzenosť Panny Márie - koľko 
len mohla prijať z božského života, zo 
života Najsvätejšej Trojice - toľko prijíma 
a preto je ona taká veľká, mocná, slávna a 
dobrá. Mária je s nami celkom tak tu, ako 
keď prišla do Fatimy  alebo do Lurdov, tak 
je tu Ona s nami skrze Najsvätejšiu Troji-
cu. Toto robí Duch Svätý.

Všetkým vám, drahí bratia v biskupskej, 
kňazskej, diakonskej službe, drahí naši 
bohoslovci, všetky ctihodné rehoľné 
sestry, drahí veriaci, s láskou žehnám: 
Požehnanie všemohúceho Boha Otca i 
Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás 
a nech vás ochraňuje naša nebeská Matka 
a všetkých privedie k svojmu Synovi.

+ Dominik Tóth vlastnou rukou



Tradičná púť na sviatok Zoslania Ducha Svätého sa 
tento rok konala v Bazilike 23. - 25. 5. 2015. 
Program začal v sobotu večerom pre mladých - 
AGAPÉ. Vyvrcholením púte bola slávnostná nedeľná 
svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibis-
kup metropolita o. Stanislav Zvolenský. Na veľko-
dušný pondelok mali tradičnú púť starí a chorí s 
otcom biskupom Jozefom Haľkom. Počas svätej 
omše si pútnici spomenuli aj na zosnulého otca 
biskupa Dominika Tótha, ktorý bol veľkým ctiteľom 
Panny Márie Sedembolestnej a často za ňou do 
Národnej svätyne putoval. 

Udialo sa v Národnej SvätyniViac o našej Bazilike BOLO / 3TÉMA / 6

Celoslovenské Mariánske večeradlo

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame myšlienky otca biskupa Dominika z 
jeho duchovného testamentu, ako aj z homílií, ktoré odzneli v Národnej Svätyni.

V dňoch 25. až 27. apríla 2015 sa v Národnej Bazilike v Šaštíne 
uskutočnilo celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského 
hnutia. Pútnici z celého Slovenska, ale i z Čiech si prišli so 
svojimi kňazmi k Patrónke Slovenska obnoviť svoje zasvätenie 
Nepoškvrnenému srdcu, modliť sa a vzájomne sa povzbudiť. V 
sobotu a v nedeľu dopoludnia prebiehal program pre laikov 
modlitbou posvätného ruženca v troch tajomstvách, adoráciou, 
zaujímavou a poučnou prednáškou pani Alžbety Vojtkovej a 
osobnými  povzbudzujúcimi svedectvami pútnikov. Vzácnym 
hosťom bol i náš biskup Mons. Jozef Haľko. Vyvrcholením  
sobotného programu po svätej omši  bol sviečkový sprievod  i v 
uliciach mesta, kde veriaci spolu so svojimi kňazmi a s biskupom 
vydali radostné svedectvo spoločenstva s Pannou Máriou i 
medzi sebou navzájom. V nedeľu dopoludnia nás povzbudili 
mládežníci svojím príspevkom a program pre laikov bol po 
modlitbe posvätného ruženca ukončený slávnostnou svätou 
omšou a zasvätením. Popoludní sa začal program pre kňazov, 

Turíčna púť

Otec biskup Dominik Tóth bol nepochybne človekom, ktorý mal vrúcny vzťah s Nebeskou 
Matkou Pannou Máriou. Obzvlášť si však obľúbil Šaštín,  ako miesto veľkej mariánskej 
úcty k Patrónke Slovenska  a veľkej orodovnici,  Sedembolestnej Panne Márii. 
Svoju lásku k Sedembolestnej dokazoval aj tým, že sa s pravidelnou účasťou, viac ako 20 
rokov, zúčastňoval na slávení Fatimských sobôt v Národnej Svätyni. S veľkou ochotou sa 
venoval aj starým a chorým počas tradičných pútí. Bol im veľkým povzbudením a osob-
ným príkladom v obetavom znášaní ťažkostí, ktoré toto obdobie života so sebou prináša. 
Vo svojich homíliách často spájal utrpenie starých, chorých a opustených s utrpením 
Ježiša Krista a bolesťami Panny Márie. Otec biskup Dominik, sme vďační Pánu Bohu za dar 
vášho života a vám za svedectvo živej viery, ktorým ste do posledných chvíľ pozemského 
života svedčili.

Púť miništrantov 

foto: Adam Žák

foto: Ľudmila Machová

Biskup, ktorý miloval Sedembolestnú...

Tak ako sme tu, my sme už boli v mysli 
nebeského Otca a tam začína naše stvore-
nie. On nás pozná lepšie ako my sami 
seba, alebo ako vy rodičia poznáte svoje 
deti, on ich lepšie pozná. Ale poznanie  
pred Bohom znamená aj lásku. Tak nás 
miluje Otec nebeský, že práve skrze 
Ducha Svätého dostali sme to nové bytie 
my už vtedy od večnosti. A k čomu nás 
povolal? Aby sme boli bezúhonní a nepo-
škvrnení v láske.

„V celom kňazskom živote, ako v pastorá-
cii, tak aj v duchovnom živote nachádzal 
som pomoc u Matky Božej. (...) Keď som 
sa stal biskupom, zvolil som si heslo: Per 
Mariam ad Jesum. Takto som sa usiloval 
byť kňazom Srdca Ježišovho a Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie, aby som 
naplnil poslanie: ohlasovať radostnú 
zvesť a uzdravovať skrúčených srdcom.“ 
 

Počas predĺženého víkendu 9. 5. 2015 zavítali do 
Národnej Svätyne miništranti z celého Slovenska na 
Púť miništrantov. Program  bol ako po minulé roky 
veľmi pestrý. Pre chlapcov boli pripravené kateché-
zy, workshopy, hry a iné atrakcie. Zaujímaví boli aj 
hostia. Sv. omšu celebroval o. biskup František Rábek 
- vojenský ordinár.  Spolu s ním  sa púte zúčastnili 
Bartolomej Juhas, SDB – biskupský  vikár pri Minis-
terstve spravodlivosti Slavko Ganaj – štábny kaplán 
vojenskej kaplnky Veliteľstva dopravného krídla a 
zástupca biskupského vikára pre políciu Pavol Šajga-
lík OFM Cap. Po svätej omši mohli miništranti týmto 
vzácnym hosťom položiť zvedavé otázky.

ktorý vyvrcholil v pondelok svätou omšou a zasvätením kňazstva Nepoškvrnenému srdcu Panny 
Márie zúčastnených kňazov v jednote spolu s biskupom Mons. Jozefom Haľkom.   Ingrid Fesičová 



Prinášame vám svedectvo ženy – matky, 
ktorá dlho prosila Matku Sedembolestnú o 
dar života. Odolala mnohým pokušeniam, 
ktoré na ňu s vedeckým pokrokom dolie-
hali. Aj napriek vyhláseniam lekárov, že ak 
otehotnie, bude to zázrak, ticho v modlitbe 
a nádeji na tento ZÁZRAK čakala...

Tak ako povedal Pán Ježiš – „Proste a dosta-
nete!“ chcem sa s vami podeliť o veľkú 
radosť, ktorú s manželom prežívame a 
vydať svedectvo o tom, že naša drahá 
Sedembolestná robí zázraky aj v dnešných 
časoch.
Do Šaštína som od malička chodievala s 
otcom a súrodencami na púte a neskôr aj na 
Fatimské soboty a často so prosila o dobré-
ho manžela. Panna Mária si ma chcela 
pritiahnuť bližšie k sebe, a tak mi toho 
dobrého manžela dala rovno zo Šaštína. Po 
svadbe sme chceli bábätko hneď, ako je to vo 
väčšine prípadov normálne. Namiesto toho, 
aby som išla do nemocnice rodiť, ocitla som 
sa 3x na operačnom stole na gynekologic-
kom oddelení. Bolo to ťažké obdobie, ale 
mala som pri sebe úžasného manžela, 
rodinu a priateľov. Ale mojou najväčšou 
posilou bolo časté sväté prijímanie, ktoré mi 
dávalo silu ísť ďalej.  Keď mi lekári povedali, 
že aj tak normálne otehotniem len zázra-
kom, začali sme sa za ten zázrak modliť. 
Lekári nechápali, že si stojím za svojím, keď 
oni mi ponúkali tú „najjednoduchšiu“ cestu - 
ísť na umelé oplodnenie.
Keď bol vyhlásený rok Sedembolestnej, tak 
som si povedala, že to musím „využiť“. 
Modlila som sa často ruženec k Sedembo-

Zázraky sa dejú aj dnes...

lestnej a všetky sväté prijímania som obeto-
vala za jediné – za bábätko!
Modlila sa celá rodina, známi a aj moja 
duchovná rodina. Keď som štyri dni po 
sviatku Sedembolestnej Panny Márie, 
vyvrcholení milostivého roku dozvedela, že 
čakáme bábätko, boli sme najšťastnejší na

svete. Lekár, ktorý bol pri mojich operáci-
ách,  povedal, že je to zázrak, lebo z medicín-
skeho hľadiska to bolo nemožné. Ale Bohu 
nič nie je nemožné urobiť pre toho, kto ho s 
dôverou prosí.
Ochranu Panny Márie pociťujem aj naďalej. 
Vďaka nej  sme obaja prežili  rizikové 
tehotenstvo.  A teraz sa spolu s manželom 
tešíme z malého synčeka. Je to najšťastnejšie 
obdobie nášho života. A to vďaka veľkej 
Božej láske, ktorou zahŕňa svoje deti.
Toto svedectvo nech je na oslavu Božiu a 
našej drahej Sedembolestnej, ktorá stále 
robi zázraky!
   

 Danka

Keď sa opýtate detí v škôlke, čím chcú byť, keď vyrastú, dostanete rôzne odpovede... 
požiarnikom, lekárkou, právnikom, možno informatikom, či modelkou... Máloktoré dieťa 
vám povie, že chce byť mamou alebo otcom.  A predsa táto túžba - obzvlášť u žien - je 
najsilnejšia.  Už odmalička vozia dievčatká bábiky v kočíku a starajú  sa o ne ako mamka. 
Je to prirodzená túžba žien - mať raz dieťa.  
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S prosbou k Matke Sedembolestnej sa modlím 
za matky a silné rodiny na Slovensku. S 
vďakou, úctou a láskou k Sedembolestnej. 
(Jozef Jančovič, farár katedrála sv. Martina) 

Sú dni farebné, no nie v každom môžeme nájsť 
to najvzácnejšie slovo „matka.“ Prívlastok 
matka patrí aj našej Sedembolestnej Panne 
Márii, ktorá nás víta vo svojom chráme veľko-
sťou i silou a pritom nás objíma skromnosťou 
a láskou, ktorá je vlastná len matke. Ďakujeme 
zo srdca. (11:5. - ZUŠ Šaštín – Stráže)

S vďakou a úctou k Sedembolestnej Panne 
Márii za všetky milosti a vypočuté prosby 
podpísaní vďační farníci. (11.5. - Slovenský 
katolícky orol, miestna organizácia Samson, 
Spišská Belá)

Sedembolestnej Panne Márii zverujem všetky 
rodiny a osobitne členov Spolku sv. ruženca z 
Rožkovian a �iliálok Červenica pri Sabinove a 
Jakubova Voľa. (13.5. - Púť ružencového brat- 
stva farnosť Rožkovany Peter Sedlák, farár)

50 pútnikov z farnosti sv. Cyrila a Metoda zo 
Seliec v Banskobystrickej diecéze dňa 17. mája 
2014 navštívilo túto národnú svätyňu s 
prosbou: “ Pane Ježišu, pod ochranou Sedem-
bolestnej zachovaj v našom národe dedičstvo 
otcov...“(17.5. - Gabriel Brendza, farár)

35 pútnikov pri nohách Matky. Mama, ďakuje-
me, že sa za nás neustále prihováraš u Syna. 
Ďakujeme. (17. 5. farnosť sv. Víta – Veľké 
Kostoľany. Igor Gajdoš, farár)

Nahliadnime spolu
do Pamätnej knihy Baziliky...

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

Ponúkame niekoľko ďalších svedectiev, prosieb a modlitieb, ktoré boli v
jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie zapísané do Pamätnej knihy: 

Ďakujeme za požehnaný čas púte a celú našu 
školu zverujeme do ochrany Sedembolestnej. 
(22.5. ZŠ Bratislava – Vazovova o. Martin 
Majda)

God is Great, Wonderful People, Wonderful 
Place Wonderful Faith
Thank you for the Good Work. Our Mother 
Mary Pray for us. God bless! (22.5.podpísaný 
kňaz z Kene, z diecézy Lodwar v Keni.: Rev. fr. 
Joseph Ekalimon, Vicar General, Diocese 
Lodwar – Kenya – East Africa)

Pozdravujeme Sedembolestnú – pútnici z 
Košickej arcidiecézy a prinášame svoju 
vďačnosť a prosby o požehnanie našich rodín 
a farností, kňazov, mládeže a chorých. Vďaka 
Ti, Matka Sedembolestná. (23.5. Podpísaní 
biskupi: +Bernard Bober, + Alojz Tkáč, + 
Stanislav Stolárik s veriacimi z košickej 
arcidiecézy)

Historicky prvá eparchiálna púť gréckokatolí-
kov KE eparchie k Bohorodičke – Spolutrpiteľ-
ke v Roku Sedembolestnej s prosbou o záchra-
nu našich rodín a zachovanie Božieho poriad-
ku s požehnaním  pre všetkých, ktorí s vierou a 
láskou prichádzajú k tej, ktorú nám Ježiš za 
Matku z kríža dal: „Hľa, tvoja Matka“. (24. 5. - 
+ Michal Chautur CssR eparchiálny biskup – 
Košice)

Ďakujeme Sedembolestnej Panne Márii za 
pomoc a ochranu, ktorú nám dáva. Pútnici KE 
– Barca.                                    (na pokračovanie) 

Drahá Matka, ďakujem, že si bola pri mne 
pred 5 rokmi pri katastro�ickej havárii v 
Chorvátsku. Tu sme a ďakujem. Pútnik z Košíc.

 Drahá naša Matička – vďaka za 
milosti, pomáhaj aj ďalej.

 Ďakujeme Ti Panna Mária za 
najkrajší dar rodiny. Nevýslovná vďaka!!!

 Zo srdca ďakujeme za pekné chvíle, 
ktoré sme mohli prežiť pri Nebeskej Matke. 
(26. 5. - Deti a pedagógovia z CZŠ sv. C. a M. zo 
Serede)

 
 Drahá Mama, prosíme Ťa, vypočuj 
prosby, ktoré ti s veľkou nádejou predkladajú 
Tvoje deti. Veď Ty nikdy neopúšťaš tých, ktorí 
sa k tebe s dôverou utiekajú. Ochraňuj a 
sprevádzaj nás aj naďalej. Amen



Prinášame vám svedectvo ženy – matky, 
ktorá dlho prosila Matku Sedembolestnú o 
dar života. Odolala mnohým pokušeniam, 
ktoré na ňu s vedeckým pokrokom dolie-
hali. Aj napriek vyhláseniam lekárov, že ak 
otehotnie, bude to zázrak, ticho v modlitbe 
a nádeji na tento ZÁZRAK čakala...

Tak ako povedal Pán Ježiš – „Proste a dosta-
nete!“ chcem sa s vami podeliť o veľkú 
radosť, ktorú s manželom prežívame a 
vydať svedectvo o tom, že naša drahá 
Sedembolestná robí zázraky aj v dnešných 
časoch.
Do Šaštína som od malička chodievala s 
otcom a súrodencami na púte a neskôr aj na 
Fatimské soboty a často so prosila o dobré-
ho manžela. Panna Mária si ma chcela 
pritiahnuť bližšie k sebe, a tak mi toho 
dobrého manžela dala rovno zo Šaštína. Po 
svadbe sme chceli bábätko hneď, ako je to vo 
väčšine prípadov normálne. Namiesto toho, 
aby som išla do nemocnice rodiť, ocitla som 
sa 3x na operačnom stole na gynekologic-
kom oddelení. Bolo to ťažké obdobie, ale 
mala som pri sebe úžasného manžela, 
rodinu a priateľov. Ale mojou najväčšou 
posilou bolo časté sväté prijímanie, ktoré mi 
dávalo silu ísť ďalej.  Keď mi lekári povedali, 
že aj tak normálne otehotniem len zázra-
kom, začali sme sa za ten zázrak modliť. 
Lekári nechápali, že si stojím za svojím, keď 
oni mi ponúkali tú „najjednoduchšiu“ cestu - 
ísť na umelé oplodnenie.
Keď bol vyhlásený rok Sedembolestnej, tak 
som si povedala, že to musím „využiť“. 
Modlila som sa často ruženec k Sedembo-

Zázraky sa dejú aj dnes...

lestnej a všetky sväté prijímania som obeto-
vala za jediné – za bábätko!
Modlila sa celá rodina, známi a aj moja 
duchovná rodina. Keď som štyri dni po 
sviatku Sedembolestnej Panny Márie, 
vyvrcholení milostivého roku dozvedela, že 
čakáme bábätko, boli sme najšťastnejší na

svete. Lekár, ktorý bol pri mojich operáci-
ách,  povedal, že je to zázrak, lebo z medicín-
skeho hľadiska to bolo nemožné. Ale Bohu 
nič nie je nemožné urobiť pre toho, kto ho s 
dôverou prosí.
Ochranu Panny Márie pociťujem aj naďalej. 
Vďaka nej  sme obaja prežili  rizikové 
tehotenstvo.  A teraz sa spolu s manželom 
tešíme z malého synčeka. Je to najšťastnejšie 
obdobie nášho života. A to vďaka veľkej 
Božej láske, ktorou zahŕňa svoje deti.
Toto svedectvo nech je na oslavu Božiu a 
našej drahej Sedembolestnej, ktorá stále 
robi zázraky!
   

 Danka

Keď sa opýtate detí v škôlke, čím chcú byť, keď vyrastú, dostanete rôzne odpovede... 
požiarnikom, lekárkou, právnikom, možno informatikom, či modelkou... Máloktoré dieťa 
vám povie, že chce byť mamou alebo otcom.  A predsa táto túžba - obzvlášť u žien - je 
najsilnejšia.  Už odmalička vozia dievčatká bábiky v kočíku a starajú  sa o ne ako mamka. 
Je to prirodzená túžba žien - mať raz dieťa.  

Kronika 2. časť / 4  5

S prosbou k Matke Sedembolestnej sa modlím 
za matky a silné rodiny na Slovensku. S 
vďakou, úctou a láskou k Sedembolestnej. 
(Jozef Jančovič, farár katedrála sv. Martina) 

Sú dni farebné, no nie v každom môžeme nájsť 
to najvzácnejšie slovo „matka.“ Prívlastok 
matka patrí aj našej Sedembolestnej Panne 
Márii, ktorá nás víta vo svojom chráme veľko-
sťou i silou a pritom nás objíma skromnosťou 
a láskou, ktorá je vlastná len matke. Ďakujeme 
zo srdca. (11:5. - ZUŠ Šaštín – Stráže)

S vďakou a úctou k Sedembolestnej Panne 
Márii za všetky milosti a vypočuté prosby 
podpísaní vďační farníci. (11.5. - Slovenský 
katolícky orol, miestna organizácia Samson, 
Spišská Belá)

Sedembolestnej Panne Márii zverujem všetky 
rodiny a osobitne členov Spolku sv. ruženca z 
Rožkovian a �iliálok Červenica pri Sabinove a 
Jakubova Voľa. (13.5. - Púť ružencového brat- 
stva farnosť Rožkovany Peter Sedlák, farár)

50 pútnikov z farnosti sv. Cyrila a Metoda zo 
Seliec v Banskobystrickej diecéze dňa 17. mája 
2014 navštívilo túto národnú svätyňu s 
prosbou: “ Pane Ježišu, pod ochranou Sedem-
bolestnej zachovaj v našom národe dedičstvo 
otcov...“(17.5. - Gabriel Brendza, farár)

35 pútnikov pri nohách Matky. Mama, ďakuje-
me, že sa za nás neustále prihováraš u Syna. 
Ďakujeme. (17. 5. farnosť sv. Víta – Veľké 
Kostoľany. Igor Gajdoš, farár)

Nahliadnime spolu
do Pamätnej knihy Baziliky...

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

Ponúkame niekoľko ďalších svedectiev, prosieb a modlitieb, ktoré boli v
jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie zapísané do Pamätnej knihy: 

Ďakujeme za požehnaný čas púte a celú našu 
školu zverujeme do ochrany Sedembolestnej. 
(22.5. ZŠ Bratislava – Vazovova o. Martin 
Majda)

God is Great, Wonderful People, Wonderful 
Place Wonderful Faith
Thank you for the Good Work. Our Mother 
Mary Pray for us. God bless! (22.5.podpísaný 
kňaz z Kene, z diecézy Lodwar v Keni.: Rev. fr. 
Joseph Ekalimon, Vicar General, Diocese 
Lodwar – Kenya – East Africa)

Pozdravujeme Sedembolestnú – pútnici z 
Košickej arcidiecézy a prinášame svoju 
vďačnosť a prosby o požehnanie našich rodín 
a farností, kňazov, mládeže a chorých. Vďaka 
Ti, Matka Sedembolestná. (23.5. Podpísaní 
biskupi: +Bernard Bober, + Alojz Tkáč, + 
Stanislav Stolárik s veriacimi z košickej 
arcidiecézy)

Historicky prvá eparchiálna púť gréckokatolí-
kov KE eparchie k Bohorodičke – Spolutrpiteľ-
ke v Roku Sedembolestnej s prosbou o záchra-
nu našich rodín a zachovanie Božieho poriad-
ku s požehnaním  pre všetkých, ktorí s vierou a 
láskou prichádzajú k tej, ktorú nám Ježiš za 
Matku z kríža dal: „Hľa, tvoja Matka“. (24. 5. - 
+ Michal Chautur CssR eparchiálny biskup – 
Košice)

Ďakujeme Sedembolestnej Panne Márii za 
pomoc a ochranu, ktorú nám dáva. Pútnici KE 
– Barca.                                    (na pokračovanie) 

Drahá Matka, ďakujem, že si bola pri mne 
pred 5 rokmi pri katastro�ickej havárii v 
Chorvátsku. Tu sme a ďakujem. Pútnik z Košíc.

 Drahá naša Matička – vďaka za 
milosti, pomáhaj aj ďalej.

 Ďakujeme Ti Panna Mária za 
najkrajší dar rodiny. Nevýslovná vďaka!!!

 Zo srdca ďakujeme za pekné chvíle, 
ktoré sme mohli prežiť pri Nebeskej Matke. 
(26. 5. - Deti a pedagógovia z CZŠ sv. C. a M. zo 
Serede)

 
 Drahá Mama, prosíme Ťa, vypočuj 
prosby, ktoré ti s veľkou nádejou predkladajú 
Tvoje deti. Veď Ty nikdy neopúšťaš tých, ktorí 
sa k tebe s dôverou utiekajú. Ochraňuj a 
sprevádzaj nás aj naďalej. Amen



Tradičná púť na sviatok Zoslania Ducha Svätého sa 
tento rok konala v Bazilike 23. - 25. 5. 2015. 
Program začal v sobotu večerom pre mladých - 
AGAPÉ. Vyvrcholením púte bola slávnostná nedeľná 
svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibis-
kup metropolita o. Stanislav Zvolenský. Na veľko-
dušný pondelok mali tradičnú púť starí a chorí s 
otcom biskupom Jozefom Haľkom. Počas svätej 
omše si pútnici spomenuli aj na zosnulého otca 
biskupa Dominika Tótha, ktorý bol veľkým ctiteľom 
Panny Márie Sedembolestnej a často za ňou do 
Národnej svätyne putoval. 

Udialo sa v Národnej SvätyniViac o našej Bazilike BOLO / 3TÉMA / 6

Celoslovenské Mariánske večeradlo

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame myšlienky otca biskupa Dominika z 
jeho duchovného testamentu, ako aj z homílií, ktoré odzneli v Národnej Svätyni.

V dňoch 25. až 27. apríla 2015 sa v Národnej Bazilike v Šaštíne 
uskutočnilo celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského 
hnutia. Pútnici z celého Slovenska, ale i z Čiech si prišli so 
svojimi kňazmi k Patrónke Slovenska obnoviť svoje zasvätenie 
Nepoškvrnenému srdcu, modliť sa a vzájomne sa povzbudiť. V 
sobotu a v nedeľu dopoludnia prebiehal program pre laikov 
modlitbou posvätného ruženca v troch tajomstvách, adoráciou, 
zaujímavou a poučnou prednáškou pani Alžbety Vojtkovej a 
osobnými  povzbudzujúcimi svedectvami pútnikov. Vzácnym 
hosťom bol i náš biskup Mons. Jozef Haľko. Vyvrcholením  
sobotného programu po svätej omši  bol sviečkový sprievod  i v 
uliciach mesta, kde veriaci spolu so svojimi kňazmi a s biskupom 
vydali radostné svedectvo spoločenstva s Pannou Máriou i 
medzi sebou navzájom. V nedeľu dopoludnia nás povzbudili 
mládežníci svojím príspevkom a program pre laikov bol po 
modlitbe posvätného ruženca ukončený slávnostnou svätou 
omšou a zasvätením. Popoludní sa začal program pre kňazov, 

Turíčna púť

Otec biskup Dominik Tóth bol nepochybne človekom, ktorý mal vrúcny vzťah s Nebeskou 
Matkou Pannou Máriou. Obzvlášť si však obľúbil Šaštín,  ako miesto veľkej mariánskej 
úcty k Patrónke Slovenska  a veľkej orodovnici,  Sedembolestnej Panne Márii. 
Svoju lásku k Sedembolestnej dokazoval aj tým, že sa s pravidelnou účasťou, viac ako 20 
rokov, zúčastňoval na slávení Fatimských sobôt v Národnej Svätyni. S veľkou ochotou sa 
venoval aj starým a chorým počas tradičných pútí. Bol im veľkým povzbudením a osob-
ným príkladom v obetavom znášaní ťažkostí, ktoré toto obdobie života so sebou prináša. 
Vo svojich homíliách často spájal utrpenie starých, chorých a opustených s utrpením 
Ježiša Krista a bolesťami Panny Márie. Otec biskup Dominik, sme vďační Pánu Bohu za dar 
vášho života a vám za svedectvo živej viery, ktorým ste do posledných chvíľ pozemského 
života svedčili.

Púť miništrantov 

foto: Adam Žák

foto: Ľudmila Machová

Biskup, ktorý miloval Sedembolestnú...

Tak ako sme tu, my sme už boli v mysli 
nebeského Otca a tam začína naše stvore-
nie. On nás pozná lepšie ako my sami 
seba, alebo ako vy rodičia poznáte svoje 
deti, on ich lepšie pozná. Ale poznanie  
pred Bohom znamená aj lásku. Tak nás 
miluje Otec nebeský, že práve skrze 
Ducha Svätého dostali sme to nové bytie 
my už vtedy od večnosti. A k čomu nás 
povolal? Aby sme boli bezúhonní a nepo-
škvrnení v láske.

„V celom kňazskom živote, ako v pastorá-
cii, tak aj v duchovnom živote nachádzal 
som pomoc u Matky Božej. (...) Keď som 
sa stal biskupom, zvolil som si heslo: Per 
Mariam ad Jesum. Takto som sa usiloval 
byť kňazom Srdca Ježišovho a Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie, aby som 
naplnil poslanie: ohlasovať radostnú 
zvesť a uzdravovať skrúčených srdcom.“ 
 

Počas predĺženého víkendu 9. 5. 2015 zavítali do 
Národnej Svätyne miništranti z celého Slovenska na 
Púť miništrantov. Program  bol ako po minulé roky 
veľmi pestrý. Pre chlapcov boli pripravené kateché-
zy, workshopy, hry a iné atrakcie. Zaujímaví boli aj 
hostia. Sv. omšu celebroval o. biskup František Rábek 
- vojenský ordinár.  Spolu s ním  sa púte zúčastnili 
Bartolomej Juhas, SDB – biskupský  vikár pri Minis-
terstve spravodlivosti Slavko Ganaj – štábny kaplán 
vojenskej kaplnky Veliteľstva dopravného krídla a 
zástupca biskupského vikára pre políciu Pavol Šajga-
lík OFM Cap. Po svätej omši mohli miništranti týmto 
vzácnym hosťom položiť zvedavé otázky.

ktorý vyvrcholil v pondelok svätou omšou a zasvätením kňazstva Nepoškvrnenému srdcu Panny 
Márie zúčastnených kňazov v jednote spolu s biskupom Mons. Jozefom Haľkom.   Ingrid Fesičová 



Ďakujeme Vám!
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- bulletín Národnej Svätyne domov do schránky
- informácie a novinky na e-mail
- vždy v nedeľu o 10:30 svätá omša obetovaná za dobrodincov

foto: Ľudmila Machová

"V celom svojom kňazskom živote som sa 
usiloval verne pracovať v tomto poslaní: 
pri katechizácii, v homíliách, svätení 
prvých piatkov, zasväcovaní rodín 
Božskému Srdcu."

Kresťanský život, to je život! Život s 
Ježišom Kristom ...

Nepoškvrnené srdce Panny Márie... veľký 
teológ Viliam Faber hovorí: My ľudsky 
nevieme pochopiť, čo je to, že Panna Mária 
sa predstavuje Ja som nie nepoškvrnene 
počatá, ale Ja som Nepoškvrnené Počatie. 
Mária sa stáva celkom novým stvorením, 
celkom novou bytosťou v Nepoškvrne-
nom počatí ako to robí Duch Svätý. 
Ľudská prirodzenosť Panny Márie - koľko 
len mohla prijať z božského života, zo 
života Najsvätejšej Trojice - toľko prijíma 
a preto je ona taká veľká, mocná, slávna a 
dobrá. Mária je s nami celkom tak tu, ako 
keď prišla do Fatimy  alebo do Lurdov, tak 
je tu Ona s nami skrze Najsvätejšiu Troji-
cu. Toto robí Duch Svätý.

Všetkým vám, drahí bratia v biskupskej, 
kňazskej, diakonskej službe, drahí naši 
bohoslovci, všetky ctihodné rehoľné 
sestry, drahí veriaci, s láskou žehnám: 
Požehnanie všemohúceho Boha Otca i 
Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás 
a nech vás ochraňuje naša nebeská Matka 
a všetkých privedie k svojmu Synovi.

+ Dominik Tóth vlastnou rukou
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September:

  4. 7  Fatimská sobota
15.-19.7. DC spiritualita každodenného života 2 (v silenciu)
                  don Emil Šafár SDB, info www.bazilika.sk

  1. 8.  Fatimská sobota
  2. 8.  Púť dojčených detí a podporovateľov dojčenia

  3. 9.  Púť Združenia kresťanských seniorov Slovenska
  5. 9.  Fatimská sobota
14. 9.  Program pre mladých
15. 9.  Národná púť k Sedembolestnej
16. 9.  Púť seniorov a chorých

Bulletín Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Číslo účtu: 2957403454/0200
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
Číslo 1/2015, Veľká noc 2015. Kontakt: pute@bazilika.sk

Kompletný program nájdete na  www.bazilika.sk

Milí priatelia Národnej svätyne!
Máme za sebou dva intenzívne a krásne mesiace 
novej pútnickej sezóny. Mesiace máj a jún sú 
zasvätené Panne Márii a Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. Kto si nechá formovať svoje srdce podľa 
srdca Ježišovho, podľa Jeho prisľúbení dosiahne 
potrebné milosti. Kto si uctieva Pannu Máriu a 
vzýva ju o pomoc, v živote určite nezablúdi. V tento 
Rok zasväteného života si my-Saleziáni don Bosca 
ako správcovia Národnej svätyne, pripomíname aj 
dvojsté výročie narodenia sv. Jána Bosca, otca a 
učiteľa mládeže, zakladateľa našej rehole. Don 
Bosco bol veľký mariánsky ctiteľ. Pri skúmaní jeho 
života si mnohí kládli otázku: „Ako je to možné, že 
mu Panna Mária vyprosila toľko milostí a darov?“ 
Odpoveď je veľmi jednoduchá a jasná: „Práve pre 
jeho neochvejnú a nezlomnú dôveru, že ho vypoču-
je!“ Známe heslo don Bosca „Dôverujte Panne Márii 
a uvidíte, čo sú zázraky“,  sa v tomto svetle javí veľmi 
zrozumiteľné. Podobne aj jeho sen „O dvoch sĺpoch“: 
Na rozsiahlej morskej hladine je nesmierne 
množstvo lodí pripravených k bitke. Vpredu sú 
zakončené ostrým železným hrotom v podobe šípu, 
ktorý prebodne a zraní všetko, čo zasiahne. Lode sú 
vyzbrojené delami, puškami a zbraňami všetkého 
druhu, výbušninami a knihami a postupujú proti 
jedinej obrovskej a vysokánskej lodi. Pokúšajú sa 
vraziť do nej svoje zobáky, zapáliť ju alebo 
poškodiť. Túto velebnú loď, dokonale vyzbrojenú, 
doprevádzalo množstvo lodičiek, ktoré od nej 
prijímali rozkazy a obratne sa otáčali, aby sa 
ubránili nepriateľom. Vietor je nepriaznivý a zdá sa, 

že i nekľudné more praje nepriateľom. Uprostred 
nesmierneho mora vyčnievajú z vody blízko seba 
dva vysoké a mohutné stĺpy. Na jednom je socha 
Nepoškvrnenej, na druhom, mohutnejšom a vyššom 
je Eucharistia. Hlavným veliteľom obrovskej lode je 
rímsky biskup-pápež. Vidiac hroznú zúrivosť a 
nebezpečné postavenie svojich verných, zvoláva k 
sebe svojich veliteľov – podriadených lodí, aby 
vypracovali plány. Všetci sa zhromažďujú okolo 
pápeža. Radia sa, ale keď sa víchrica rozzúrila a 
more sa rozbúrilo, boli poslaní, aby velili svojim 
lodiam. Pápež stál pri kormidle a všemožne sa 
snažil, aby loď zaviedol medzi tie dva stĺpy, z 
ktorých splývali kotvy a veľké háky na reťaziach.
Nepriateľské loďstvo útočí na loď a snaží sa ju zajať 
a potopiť. Mnoho iných lodičiek, ktoré sa zo strachu 
pred bojom skryli, očakávali až v hlbinách zmiznú 
trosky rozbitých lodí a zvoľna plávali k obom 
stĺpom, ku ktorým sa pripevnili hákmi, ktoré z nich 
viseli a tam ostali v pokoji a bezpečí s hlavnou 
pápežskou loďou. Na mori zavládol pokoj...
Don Bosco vysvetľuje: Pápežskou loďou je Cirkev a 
lodičkami ľudia. More predstavuje svet. Tí, ktorí 
obraňujú obrovskú loď sú oddaní veriaci a ostatní 
sú nepriatelia, ktorí sa snažia ju zničiť zbraňou 
každého druhu. Nepriateľské lode – to je prenasle-
dovanie. Cirkev čakajú veľké súženia. Dva spásne 
stĺpy predstavujú úctu k Panne Márii a k Sviatosti 
Oltárnej.  V tomto zmätku ostáva iba úcta k Panne 
Márii a časté sväté prijímanie. 
Prajem Vám, aby ste aj Vy čo najlepšie využívali  a 
rozširovali tieto spásne prostriedky medzi všetkými.
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