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Najláskavejšie Srdce Ježišovo, ty si zasluhuješ, aby ti patrili srdcia všetkých ľudí.
sv. Alfonz Maria de Liguori
Jedna z najväčších udalostí v živote kresťana je môcť prijímať Pána Ježiša pod spôsobom chleba v Oltárnej sviatosti.
Deti tretieho ročníka našej ZŠ tak slávnostným spôsobom
urobili 2. júna 2013. Okrem naozaj prekrásnej slávnosti, ktorú si určite zapamätajú na celý život, dostali tiež možnosť
zbavovať sa ťažkého svedomia vo sviatosti zmierenia. Dúfame, že si to s pomocou rodičov a obetavosti svojho duchovného vodcu vdp. Havrana uvedomia a budú podľa toho žiť.
-st-

Prvé sväté prijímanie

Dolný rad zľava:
Kršková Monika, Štepková Klára, Šranková Sabina,
Slišková Barbora, Balážiková Ema, Petrušová Denisa
Stredný rad zľava:
Biliková Viktória, Šírová Simona, Oláhová Andrea,
Prachárová Vanessa, Ponteš Adam, Helbich Šimon,
Balážik Patrik, Modrovič Dávid,
Vyhlídal Tomáš
Horný rad zľava:
Mgr. Bahelková Gabriela, vdp. Havran Ľubomír,
Mgr. Slišková Ivana
Foto: Patrik Valovič

Patrón prvoprijímajúcich detí
Aj krátky pozemský život môže človeku stačiť, aby
si získal večnú slávu v nebi i na zemi. To nám dokazuje jeden z najmladších svätých - sv. Dominik Savio.
Narodil sa 2. apríla 1842 v rodine chudobných roľníkov Karola Savia
a Brigity Agagliate v Rive di Chieri, juhovýchodne od Turína. Prvé
dieťa im umrelo po narodení, takže toto druhé dieťa prijali s nesmiernou radosťou. Ešte v ten istý deň ho krstní rodičia zaniesli na
krst, kde mu dali meno Dominik, čo znamená Pánov.
(prevzaté z internetu)
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Noc kostolov

Z

piatka 24. mája na sobotu 25. mája 2013 sa farnosť Radošina po
druhýkrát zapojila do akcie Noc
kostolov. Po vlaňajšom úspešnom prvom
ročníku bola akcia ľuďom už známa
a veľmi očakávaná. S prípravou sa pod
vedením Hanky Gorylovej, iniciátorky
tohto podujatia, v úzkej spolupráci s p.
dekanom Ľ. Havranom, začalo takmer
dva mesiace vopred. Podporovali nás aj
Diecézne múzeum v Nitre a Nitrianske
biskupstvo. Tento rok bola sprievodným
podujatím výstavka devocionálií.
Samotné podujatie začalo desaťminútovým zvonením a svätou omšou. Prvý sa
prezentoval spevácky zbor (6-členný)
najmenších speváčok, po nich nasledovalo živé a veľmi veselé stretko detí
s animátorkami Dankou Neumannovou
a Helenkou Jankovičovou. Po súťažiach
skupiniek sa deti roztancovali
v ukazovačkách a vložili do nich celé svoje malé bytosti, radosť bolo na ne pozrieť. Ako hostia nás tento rok navštívili
sestry Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Topoľčian – sestry Kristiána
a Timea. Zoznámili nás s rehoľou, jej
vznikom a úlohou a so svojou zakladateľkou formou krásnej prezentácie s vyzdvihnutím svätosti svojej zakladateľky
Márie Alfonzy, navrhnutej na blahorečenie. Sestra Kristiána svojím nádherným
hlasom zaspievala niekoľko piesní. Najviac, až k slzám prítomných doviedla
piesňou Ave Maria Jasnogurska z kantáty
Piotra Rubika na počesť bl. Jána Pavla II.

Zaspievala ju v pôvodnom, teda poľskom jazyku
a sama sa sprevádzala
hrou na keyborde. Na
záver odpovedala na pár
(dve) otázky veriacich
a zakončila vtipom. Poďakovanie p. dekana sestrám za ich vstup bolo
minimálne tak pekné
a tiež doplnené východniarskym vtipom, keďže
sestry pochádzajú
z východu. V malom –
veľkom agapé, do ktorého
prispeli svojimi sladkými a slanými dobrotami mnohé ženy z farnosti tak, že by
sa mohlo pohostiť ešte raz toľko hostí, sa
rozpútala pod stanom postaveným pred
kostolom veselá vrava. V druhej polovici
akcie oboznámil p. dekan Havran veriacich s históriou kostola. Dobrú náladu
nenechal vyprchať ani tu, takže aj historický opis kostola zábavne poučil. Po
ňom sa kostol znova rozozvučal spevom
– spevácky zbor Radošania pod vedením
G. Cvikovej sa prezentoval spevom mariánskych piesní a hovoreným slovom –
úvahami o láske. Potom sa veriaci
v sprievode so zažatými sviečkami vybrali
von, aby sa v okolí kostola pri nainštalovaných zastaveniach krížovej cesty pomodlili krížovú cestu.
Noc uzavrela modlitba vešpier
a kompletória a adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Krátko po pol-

noci dostali veriaci požehnanie so Sviatosťou.
V poďakovaní za vydarenú akciu v nedeľu
po sv. omši pán dekan vyjadril svoju radosť z bohatej návštevy podujatia. Farská
koordinátorka H. Gorylová na otázku, či
je spokojná, znova zdôraznila jeho slová:
Každé podujatie je vtedy vydarené, keď
priláka všetky vekové kategórie
a zúčastnení vytvoria „živé“ spoločenstvo. Na záver možno už len dodať, že
podujatie malo vysokú úroveň, bola na
ňom preduchovnelá atmosféra, spoločenstvo veriacich sa stretlo na krásnom,
kvalitnom, veselom podujatí. Bolo dôkazom toho, že čas možno tráviť naozaj
zmysluplne v Božom náručí, ktoré nás
o radosť neoberá, naopak – rozmnožuje
ju. Dovidenia o rok!
Antónia Sigetová
Foto: M. Bušíková

Najsvätejšie Srdce Ježišovo
„Láska Ježišovho Srdca je centrom, je stredobodom, okolo ktorého sa točí celé kresťanstvo. Takto chápem uctievanie Ježišovho
Srdca. Ono objíma všetko, všetkým sa zaoberá a na všetko odpovedá.“
Páter Chevalier
Srdce Ježišovo predstavuje z pohľadu kresťanstva nielen vyhlásenú doktrínu o jeho uctievaní, ale predovšetkým ide o skutočné
stretnutie s Ježišom Kristom. Ježišovo srdce, ktoré zažilo skutočné pocity radosti, obdivu, priateľstva, ale i bolesti a trpkosti, no
najmä milosrdenstva, je pre nás prameňom živej viery. Objaviť
Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a cieľ pobožnosti znamená úplne sa
dať k dispozícii Ježišovej láske, dovoliť, aby si nás získala a cez
nás pôsobila, aby sme sa aj my sami stali plameňom v jej žiare.
Prvé formy uctievania sa zrodili v 12. storočí zásluhou benediktínov, najmä žiakov sv. Bernarda, a františkánov (sv. Bonaventúra). V 16. storočí jezuiti preniesli toto uctievanie do misií. Sv.
Margita Mária Alocoque (1648-1690) sa pričinila o rozšírenie
kultu uctievania Božského Srdca Ježišovho potom, čo mala osobitné zjavenie od Pána. Ježiš jej ukázal svoje Srdce, ktoré tak
veľmi miluje ľudí a väčšinou dostáva od nich iba nevďačnosť

a urážky. Žiadal, aby bol ustanovený osobitný, odčiňujúci sviatok
na česť jeho srdca. Cirkev prostredníctvom pápeža Klementa XIII.
prvýkrát oficiálne uznala kult uctievania Božského Srdca v roku
1765, avšak k jeho rozšíreniu do celej Cirkvi došlo až za pápeža
Pia IX.
V súčasnosti je úcta k Božskému Srdcu, tak ako mnohé iné praktiky ľudovej zbožnosti, na ústupe. Božské Srdce nás i naďalej
posmeľuje priblížiť sa k Božiemu milosrdenstvu v akejkoľvek
životnej situácii. Dôvernosť, ktorá sa rodí z modlitby, nám pripomína, že naše skutky sú síce dôležité, ale to, čo nás spasí, je Božia láska k nám.
Boh nám ponúka lásku, ktorá chce, aby sme sa navzájom milovali, aby sme milovali hriešnikov, aby sme milovali až k úplnému
sebadarovaniu, aby sme milovali Boha a blížneho ako seba samého. Skutočnú útechu nájde jedine človek, ktorý nájde cestu
k Ježišovmu Srdcu – ak sa naučí milovať spôsobom, ako miloval
Ježiš.
M. Bušíková
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Panna Mária v Guadalupe
Vedela som, že Guadalupe je
pútnické miesto v Mexiku, kde
sa zjavila Panna Mária. Pred
niekoľkými rokmi som sa stretla s ľuďmi, ktorí toto miesto
navštívili a dozvedela som sa
o tomto pútnickom mieste viac.
Odvtedy bolo mojím snom toto
miesto navštíviť. Môj sen sa
splnil v apríli tohto roku.
Guadalupe je predmestie hlavného mesta Mexiko-City, od
centra vzdialené 17 km. Strávili
sme tam s našou skupinkou
dva dni. História vzniku najnavštevovanejšieho mariánskeho
pútnického miesta na svete je
veľmi zaujímavá.
Indián Juan Diego Cuahtlatoatzin (Hovoriaci orol) sa narodil v r.
1474 v kmeni Texococo. Keď mal 50 rokov, bol aj so svojou
manželkou pokrstený a stal sa horlivým katolíkom. Na úsvite 9.
decembra 1531 šiel Juan Diego do kostola v Tlatetolco. Na vrchu Tepeyac začul nádherný spev vtákov a na vrchole pahorka
zazrel krásnu dievčinu, ktorá ho volala k sebe. Ohromila ho neobyčajná krása a láska tejto tajomnej ženy. Kľakol si pred ňu
a počúval jej slová. Predstavila sa mu ako „svätá Panna Mária,
Matka pravého Boha“. Hovorila: „Azda nie som pri tebe ja, tvoja
Matka? Azda sa o teba nestarám?“ Potom ho požiadala, aby
odovzdal biskupovi jej prosbu, aby na mieste zjavenia dal postaviť kostol. Biskup neveril a žiadal nejaké znamenie.
12. decembra sa Panna Mária opäť Juanovi Diegovi zjavila. Prikázala mu, aby vystúpil na vrchol pahorka a natrhal ruže. Doniesol kyticu, Panna Mária si ju vzala a potom kvety vložila Juanovi
do plášťa. Poprosila ho, aby ich ako dôkaz zaniesol biskupovi.
Keď pred biskupom otvoril plášť, bola na ňom viditeľná podobizeň Panny Márie. Biskup aj prítomní ľudia v údive pokľakli. Tu
Foto: R. Erent

biskup vzal plášť a zaniesol ho do kaplnky. Na mieste zjavenia
postavili kostol a tam vystavili zázračný obraz. Plášť (tilma) bol
zhotovený z plátna utkaného z vlákien kaktusu agáve. Tento
druh plátna sa zvyčajne po 20 rokoch rozpadne a je to materiál,
na ktorý sa nič nedá namaľovať. Prešlo takmer päť storočí
a podobizeň Panny Márie má stále živé, intenzívne a svieže farby. Počas krvavého prenasledovania katolíckej cirkvi slobodomurármi v r. 1921 ateisti položili pred obraz výbušninu, aby ho
zničili. Silný výbuch zničil oltár, vitráže na oknách, zohol sa kovový kríž, ktorý stál nad oltárom, ale zázračného obrazu sa vôbec nedotkol. Kríž je ako dôkaz tejto udalosti uložený vo vitríne.
Novú baziliku postavili v r. 1976 a v roku 1990 blahoslavený Ján
Pavol II. pri návšteve Mexika blahorečil Juana Diega. Na orodovanie Juana Diega sa udialo veľa uzdravení a v roku 1998 bol
svätorečený. Obraz je umiestnený v novej bazilike a je nie bledší, ako by človek po toľkých rokoch očakával, lež stále žiarivejší.
Panna Mária zanechala svoju podobizeň na najmenej trvácnom
materiáli. Dovtedy španielskymi misionármi malý počet obrátení Mexičanov na katolícku vieru sa po zjavení v r. 1531 rozrástol
tak, že ide azda o najviac obrátení v dejinách ľudstva. Ďalším
veľkým zázrakom bolo, že zmizla dovtedajšia nenávisť Španielov
a Indiánov.
Symbolika obrazu pomohla Aztékom nájsť jediného pravého
Boha namiesto predtým asi 200 uznávaných bohov. Najviac
uctievaným bolo Slnko. Panna Mária ho na obraze zacláňa, aby
naznačila, že nie to je boh. Skončili sa tiež obrovské množstvá
ľudských obiet. Kvety na plášti Panny Márie označujú, že celý
svet je stvorený ako jej rúcho a hviezdy na plášti majú také postavenie, aké mali 12. decembra 1531 pri zjavení, takže zachytávajú dátum zjavenia.
V Mexiku je veľa pútnických miest, kde ľudia prejavujú úctu
Panne Márii.
S ďalšími zážitkami z Mexika nabudúce.

Text a foto Mária Vlasáková

Sestry Tímea a Kristiána na Noci kostolov
Foto: M. Bušíková

Súbor Radošania na Noci kostolov
Foto: M. Bušíková

Osemdesiatnici po sv. omši.
Zľava: A. Rojko, A. Mráz, P. Vojtková, E. Bollová, L.
Nemec, T. Matejovičová, M. Kaffka, vzadu v strede
vdp. Ľ. Havran

V júni a júli očakávame:
1. júna – Fatimská sobota
2. júna—Prvé sväté prijímanie, o 17. hod. adorácia so Sv. Otcom
7. júna—prvý piatok
—Božského srdca Ježišovho
—akadémia k Roku viery
22. júna—svätá omša za 70-ročných jubilantov
29. júna—Sv. Peter a Pavol
—detská sv. omša—poďakovanie za uplynulý školský rok

5. júla—prvý piatok
—Cyrilometodská púť do Nitry—1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
6. júla—Fatimská sobota
—výlet detí do Marianky a na Devín
—premietanie filmov vonku
Oznam pre deti
Od 10. júna sa bude robiť zbierka prebytočných školských potrieb a bude obetným darom na ďakovnej sv. omši. Zbierajú sa
ešte dobré ceruzky, gumy, farbičky, farby, štetce, peračníky,
školské tašky ap.
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 6—7/2013
Všeobecný: Aby medzi ľuďmi prevládala kultúra dialógu, načúvania a vzájomnej úcty.
Misijný: Aby tam, kde je zosvetštenie najsilnejšie, kresťanské
spoločenstvá dokázali účinne podporovať novú evanjelizáciu.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda naša viera v Ducha Svätého, darcu
života, stáva výzvou na šírenie viery v dnešnej spoločnosti.

Všeobecný: Nech Svetový deň mládeže v Brazílii povzbudí
všetkých mladých kresťanov, aby sa stali učeníkmi a misionármi evanjelia.
Misijný: Aby sa po celej Ázii neustále otvárali dvere hlásateľom evanjelia.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda naša viera vo svätú Katolícku cirkev
podľa ich príkladu stáva podnetom na stále silnejšie priľnutie
k Petrovmu nástupcovi.

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ADORÁCIA
V Radošine na prvý piatok od 15. hod. do začiatku večernej
sv. omše.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Denne — okrem nedele, pol hodiny pred sv. omšou vo farskom
kostole
K prvému piatku:
• V Radošine v pondelok od 16.00 do 18.00 hod., v stredu po
rannej sv. omši, v piatok od 15.00 do 16.30 hod.
• V Behynciach v utorok od 16.00 do 18.00 hod.
• V Bzinciach vo štvrtok od 17.00 do 18.00 hod.
Farská knižnica informuje: Otváracie hodiny farskej knižnice zriadenej v priestoroch obecnej knižnice na Obecnom úrade v Radošine
sú: streda od 13.00 do 16.00 hod.

KATECHÉZA
Sviatosť krstu: Rodičia, ktorí žiadajú o krst svojho dieťaťa, si dohodnú termín krstu a katechézy pred ním s kňazom osobne, alebo telefonicky (038 5398281, 0905 345869). Sviatosť krstu sa udeľuje jedenkrát v mesiaci, a to v tretiu nedeľu mesiaca.
Sviatosť manželstva: Snúbenci aspoň tri mesiace pred plánovaným
termínom sobáša prídu na farský úrad a žiadajú o udelenia sviatosti
manželstva.
Príprava dospelých na prijatie sviatostí: Príprava na prijatie sviatosti krstu dospelých, prípadne iných sviatostí, trvá dva roky.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
JÚN 2013
7. Najsvätejšie Srdce Ježišovo

slávnosť

8. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

spomienka

13. Sv. Anton Poduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

spomienka

24. Narodenie sv. Jána Krstiteľa

slávnosť

29. Sv. Peter a sv. Pavol

slávnosť

JÚL 2013
2. Návšteva Panny Márie

sviatok

3. Sv. Tomáš, apoštol

sviatok

5. Sv. Cyril a sv. Metod, Slovanskí vierozvestovia

slávnosť

11. Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci, patróni
17.
Nitrianskej diecézy

sviatok

23. Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy

sviatok

25. Sv. Jakub, apoštol

sviatok

26. Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

spomienka

sviatok

11. apríla boli na sakristii vymenené vstupné dvere.
12. apríla bola veľmi vydarená detská svätá omša s bohatou účasťou detí a vedená p. dekanom tak, aby sa deti aktívne zapájali do
jej slávenia.
13. apríla sa začali v CSP stretnutia na tému Zrnko. Stretká podľa
predlohy vypracovanej vedením pastorácie detí v rámci eRka
viedli animátorky D. Neumannová a H. Jankovičová.
16. a 17. apríla dobrovoľníci z radov veriacich – mužov – omietali
steny okolo nových dverí na sakristii a dláždili vchod.
V týždni od 22. do 27. apríla prebiehali práce na úprave okolia
kostola – vyhrabávanie, zbieranie kameňov, vyrovnávanie plochy
pod výsev trávy, postrek, kosenie.
6. mája – na krížový deň po svätej omši, šiel sprievod veriacich na
čele s p. dekanom Havranom do blízkeho poľa, aby symbolicky
požehnal polia, vinohrady, záhrady a sady s prosbou o úrodu.
9. mája sa prvýkrát stretla skupina dobrovoľníčok na porade pred
prípravou Noci kostolov a rozdelili si úlohy pri jej zabezpečení.
10. mája bola májová detská svätá omša. V tento deň sa veriaci
pred sv. omšou a v iné dni po májovej pobožnosti začali modliť
deviatnik k Duchu Svätému. Počas celého mája sa veriaci aj v dni,
keď v obci nebola svätá omša, stretávali v kostole alebo pred
jaskynkou Lurdskej Panny Márie a modlili sa posvätný ruženec
a mariánske litánie.
11. mája bola skupina 41 koledníkov Dobrej noviny a ich vedúcich
na Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej. Účasť v mimoriadne nepriaznivom počasí priniesli ako obetu.
V piatok 17. mája farská koordinátorka Hanka Gorylová
s pomocníkmi rozvešala plagáty oznamujúce konanie Noci kostolov nielen v našej obci a filiálkach, ale aj v susedných obciach a dp.
Havran informoval aj iné farnosti okresu. V ten istý deň sa robila
zbierka devocionálií, ktoré boli tento rok kulisou zdobiacou prostredie kostola pri tejto príležitosti. O priebehu Noci kostolov
píšeme v samostatnom článku.
Tradícia svätých omší za jubilantov mala svoj začiatok 25. mája
2013. Ako prví ňou za dožitý vek poďakovali osemdesiatnici.
V deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 30. mája sa
napriek celodennému dažďu akoby zázračne zrazu zastavil dážď
a mohla sa konať procesia s Oltárnou sviatosťou vonku v okolí
kostola. Po jej skončení sa rozpršalo znova. Komu za to poďakovať, ak nie Pánovi? Prijal prejav našej úcty.
V nedeľu 2. júna popoludní o 17. hod. sa v kostole bola spoločná
adorácia pred Oltárnou sviatosťou v spojení so Svätým Otcom.
Uskutočnila sa za priameho prenosu vysielania tejto adorácie
televíziou Lux z Vatikánu.

