
PÁPEŽ PÚTNIK V ŠAŠTÍNE
Svätý Otec Jána Pavol II. počas historicky 

prvej návštevy Českoslovenka roku 1990 pri 
ceste helikoptérou z Velehradu do Bratisla-
vy dvakrát zakrúžil nad Šaštínom, konkrétne 
nad bazilikou a požehnal ju. V homílii po-
zdravil zvlášť patrónku Slovenska a prisľúbil 
navštíviť jej svätyňu. Svoj sľub Ján Pavol II. 
splnil a 1. júla 1995 prišiel do mesta ako pút-
nik k Panne Márii šaštínskej.

 “Učeník si ju vzal k sebe” ako vlastnú mat-
ku (porov. Jn 19,27). Ona bude bývať s ním ako 
matka so synom. Tento detail, zachytený v Evan-
jeliu podľa svätého Jána je dôležitý aj pre vás, 
ktorí voláte Pannu Máriu “Matka!” Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do 
každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Veď čo predstavuje 
táto Šaštínska svätyňa, ak nie skutočnosť, že Panna Mária, matka Slovákov, býva 
v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa všetci synovia a dcéry vášho národa cítia 
ako v matkinom dome? Tu chce Panna Mária, Kristova matka, “byť pre vás mat-
kou”. Chce, aby ste boli voči nej veľmi úprimní a jednoduchí. Tu je jej príbytok 
a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z vás nie 
je bez domova. Sem môže prísť každý a môže sa cítiť ako v matkinom dome. 
Návštevou Šaštínskej svätyne sa pápež chce osobitne poďakovať Božej Matke 
za tento rodinný domov, v ktorom sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci 
veriaci, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť, cítiť ako doma a zveriť sa láske 
Matky, ktorá ich tu stále čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Mária, 
Matka Kristova a matka Cirkvi i naša Matka, oroduj za nás.

-výňatok z homílie pápeža Jána Pavla II. v Šaštíne z 1. júla 1995- 

SVIATOSŤ ZMIERENIA:
Utorok:   Nižný Hrušov    10:00 – 11:00 hod.   17:00 – 17:50 hod.
Streda:    Rakovec n/O.    16:00 – 17:00 hod. 
Štvrtok:   Nižný Hrušov    10:00 – 11:00 hod.   17:00 – 18:00 hod.

Spovedanie chorých v piatok od 8:00 hod. Začínam od Poše. Chorých, kto-
rí sú pripútaní na lôžko a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola nahláste 
v sakristii.

V Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľu pre-
bieha od 27. augusta 2021 deviatnik k Panne Márii Vranovskej ako du-
chovná príprava na odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 
5. septembra 2021.



MEDITÁCIA O MARIÁNSKEJ ÚCTE SVÄTÉHO OTCA.
„TY SI MOJA MATKA“.

APOŠTOLSKÝ LIST SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA PATRIS CORDE
PRI PRÍLEŽITOSTI 150. VÝROČIA VYHLÁSENIA SV. JOZEFA ZA PATRÓNA UNIVERZÁLNEJ CIRKVI

Svätý Otec František povedal: „Mne večer dobre padne počas modlitby An-
jel Pána modliť sa sedem bolestí, ako spomienku na Matku Cirkvi, ktorá s toľ-
kou bolesťou priviedla na svet nás všetkých“. Nástupca svätého Petra každý 
večer rozjíma nad bolesťami Panny Márie. Mária je nám veľmi blízko aj v bo-
lestiach. Ako trpiaca matka, ktorú niečo veľmi bolí. Mária stojí pod krížom 
a dostáva titul Matky Cirkvi.   

Pápež František hovorí: „ako budeme odpovedať na Ježišove slová, na dar, hľa 
tvoja matka“? Sme pozvaný odpovedať. Ježiš nám z kríža hovorí: „hľa tvoja mat-
ka“. Povieš? Toto, je moja matka? Ctiť si Pannu Máriu, znamená prijať ju osobne. 
Máme odpovedať. Toto je moja matka. Dostávaš ju za matku a prijímaš ju za 
matku. Mária je matka, vznešenejší, krajší titul neexistuje, ktorý hovorí, že sme 
Máriini synovia a Máriine dcéry. Nie je jedno, že nám to Ježiš hovorí z kríža, keď 
vrcholí jeho utrpenie. Patrí to medzi jeho sedem posledných slov z kríža, ktoré 
majú rozsah nemenného testamentu. Tvoja matka, tvoj syn, mystická adopcia. 

Môžeme hovoriť o dvoch zvestovaniach Panny Márie. Prvé zvestovanie, je 
keď anjel hovorí, že sa stane matkou Božieho syna. Na konci je druhé zvesto-
vanie, keď sa už od svojho syna dozvedá, že je matkou ľudského pokolenia, že 
je matkou dobrých a zlých. Svätý Otec František hovorí: „s toľkou bolesťou 
priniesla nás všetkých“. Ako keby sa niečo nové sa začínalo. Skutočne zdr-
venej matke, Panne Márii dáva úlohu matky. Budeš mať úlohu rodiť ľudské 
pokolenie, orodovať za ľudské pokolenie.  

Naše „moja matka“, sa má prejavovať v troch prístupoch k Panne Márii. Máme 
na ňu myslieť, máme ju hľadať a máme sa k nej modliť. Čo znamená myslieť na 
Pannu Máriu? Čítať Evanjelium! Rozjímať a rozmýšľať nad Písmom. Zober si do 
ruky Sväté Písmo a povedz Duchu Svätému, idem si čítať a ty mi otváraj srdce pre 
pravdu Evanjelia. Čo mi chceš povedať? Pannu Máriu máme hľadať a následne 
ju treba hľadať v mojom živote. Ako ju vnímam, čo pre mňa znamená, ako ma jej 
príbeh inšpiruje? Pápež hovorí, že sa netreba báť, že by sme komunikáciou s Pan-
nou Máriou zabudli na Ježiša. Nemôžeme zabudnúť na Ježiša, keď hovoríme s 
matkou. Hovor všetko, urob všetko, konaj všetko, čo Ti povie môj syn Ježiš.   

Mária, vďaka za to, že si prijala stať sa matkou, keď ti to povedal anjel a vďaka 
za to, keď ti to povedal Ježiš. Pápež František pri odchode z nemocnice Gemeli sa 
zastavil v Bazilike Santa Maria Maggiore pri obraze Salus Populi Romani. Ikona 
hodegetria je ten typ Panny Márie, ktorá ukazuje na cestu. Na základe týchto slov 
pápeža Františka sme pozvaný prijať Pannu Máriu do nášho života, aby nám uka-
zovala na cestu a ukazovala cestu. Ona je tou najistejšou cestou, nech ju ukáže aj 
nám, len povedzme Panne Márii, si moja Matka, lebo Ježiš mi hovorí, že ňou si!

Poslušný otec
Podobne ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, vy-

javil svoje plány aj Jozefovi. Urobil to v snoch, kto-
ré sú v Biblii považované za jeden z prostriedkov, 
ktorými Boh zjavuje svoju vôľu.

V prvom sne mu anjel pomôže vyriešiť jeho váž-
nu dilemu: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manžel-
ku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobo-
dí svoj ľud z hriechov“. Jozef hneď reaguje: „Keď 
sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov 
anjel“. Poslušnosť mu pomohla vyriešiť jeho prob-
lém a zachrániť Máriu. 

 V druhom sne anjel prikazuje Jozefovi: „Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a 
zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“. 
Jozef neváha poslúchnuť, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ho čakajú: „On vstal, vzal 
za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“.

V Egypte Jozef s dôverou a trpezlivo čakal, kedy mu anjel dá sľúbený pokyn 
na návrat do domoviny. Hneď ako ho v treťom sne Boží posol informoval o smrti 
tých, čo chceli dieťa zabiť, Jozef znova bez váhania poslúchne: „On vstal, vzal 
dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny“. Avšak na spiatočnej ceste 
bol: „vo sne varovaný štvrtý raz a odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, 
usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret“. Evanjelista Lukáš zasa hovorí, že Jozef 
podstúpil dlhú a namáhavú cestu do Betlehema, aby sa dal zapísať vo svojom rod-
nom meste a splnil tak nariadenie cisára Augusta Cézara o súpise ľudu. A práve 
tu sa narodil Ježiš a zapísali ho do registra Rímskeho impéria, ako všetky ostatné 
deti. Svätý Lukáš sa snaží zdôrazniť, že Ježišovi rodičia dodržiavali všetky pred-
pisy Zákona. V každej situácii svojho života dokázal Jozef povedať svoje „fiat“ 
tak ako Mária pri zvestovaní a Ježiš v Getsemanskej záhrade. Vo svojej úlohe 
hlavy rodiny učil Jozef Ježiša, aby bol poslušný rodičom, podľa Božieho prikáza-
nia. Počas skrytého života v Nazarete sa Ježiš v Jozefovej škole učil plniť Otcovu 
vôľu. Táto vôľa sa stala jeho každodenným pokrmom. Aj v najťažšej chvíli svojho 
života, ktorú prežíval v Getsemani, dal prednosť Božej vôli pred svojou a „stal sa 
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“. Preto autor Listu Hebrejom uzatvára, 
že Ježiš „z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti“.

Zo všetkých týchto udalostí vyplýva, že „Boh povolal sv. Jozefa, aby uskutoč-
ňovaním svojej otcovskej úlohy slúžil osobe a poslaniu Ježiša. To je práve spôsob, 
akým Jozef spolupracoval v plnosti času na veľkom tajomstve spásy a takto naozaj 
bol služobníkom spásy.“

-z meditácie Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy- -pokračovanie Apoštolského listu Svätého Otca Františka Patris corde-


