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Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Z liturgie hodín

Dôležitá je vytrvalosť
Pre Ježiša nie je dôležitá ani tak rýchlosť, s akou kráčam za ním, ale odvaha
a ochota kráčať za ním vytrvalo.

(Z knihy Evanjelium na každý deň)

Dnes vstávam a je nedeľa. Zajtra vstanem a je prvý pracovný deň. A tak
stále dokola. Je známe, že človek,
ktorý viac ako pol roka nepracuje,
stráca pracovné návyky. A toho, kto
nepracoval niekoľko rokov, už ťažko
naučíme každodennej námahe vyžadujúcej jednak podriadenie sa
určitému režimu, ale aj vytrvalosti
podávať pravidelne nejaké výkony,
keďže si navykol neprispôsobovať
sa a voľkať svojej lenivosti. S čím sa
nestretám, od toho si odvyknem,
s kým sa nestretám, ten mi postupne
zíde z mysle. Uzavriem sa v akejsi
bubline a hoci všetko vidím, steny
bubliny mi bránia vidieť reálne, je to
pohľad akoby „cez sklo“. Postupne sa
začnem cítiť ako cudzinec, ktorý len
pozoruje, ale nerozumie, čo sa okolo
deje.
A platí to aj o stretaní sa s pravdou
o sebe. Ježiš povedal, že on je Cesta,
Pravda a Život. Aj tu platí, že keď
sa s ňou prestanem v Ježišovej osobe stretávať, stanem sa cudzincom,
ktorý nepozná cestu, prestáva žiť
a prežíva zmätok, či je pravda to, čo
vidí. Nič nedáva zmysel. To sa nám
mnohým môže stať a, žiaľ, aj stáva. Ešte šťastie, že „nespokojné je
naše srdce“... Stále do nás búši, pýta
si od nás, aby sme ho uspokojili.
A môžeme si byť istí, že to bude robiť
až do konca nášho života.
Ale ako to máme urobiť, keď aj tu
sme podľahli našej pohodlnosti?
Pozrime na tých, ktorí sa často
stretávajú s Ježišom a bude nám to
jasné. Ich pokoj, radosť zo života,
pokojné prežívanie ťažkostí či chorôb
svedčí o tom, že ich neustála blízkosť
s Ježišom má význam.

„Ja som Cesta“, čiže cezo mňa, cez
stretávanie sa so mnou. Nie raz, nie
dvakrát, lež často, aby sme si podobne ako v ľudskom spolužití vytvorili s ním dôverný vzťah. Stačí nám
na vytvorenie priateľstva, keď nás
niekto jedenkrát za rok navštívi alebo sa na nás raz či dvakrát usmeje?
Určite nie!
„Ja som Pravda“ – zrazu sa začne
vyjasňovať zmysel tvojej existencie. Ale tiež nestačí raz či dvakrát
sa so mnou stretnúť, podobne ako
nemôžeme chcieť od vysávača, aby
vysával, veď včera sme ho mali
v elektrine.
„Ja som Život“, jeho zmysel je
ukrytý vo mne. Ja som ti ho dal, ja
som skúsil, čo prežívaš a rozumiem
ti. Obetoval som sa za teba potupnou smrťou, priniesol som ti život
a nie hocijaký – večný. Kto ti ho ešte
môže ponúknuť? Prečo mi teda neveríš? Ja som urobil najviac, ako sa
dá. Chceš ma za priateľa? Aj keď ťa
všetci sklamú, ja s tebou zostanem.
A ak mi budeš veriť, VŠETKO ti bude
slúžiť na dobré. Keď vravím všetko,
myslím naozaj všetko. Dobré aj zlé.

O pôste
POSTIŤ sa znamená meniť postoj
k iným a k stvoreniu: od pokušenia pohltiť všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku. MODLIŤ sa,
aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti, aby sme
priznali, že potrebujeme Pána
a Jeho milosrdenstvo. Dávať ALMUŽNU, aby sme zanechali pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať
všetko v ilúzii, že si vieme zaistiť
budúcnosť. Sv. Otec František

Vyčistený vežový kríž čaká na žeriav, aby
mohol byť vrátený znova na vežu. Dovtedy
si ho veriaci môžu pozrieť zblízka.
(foto A. S.)

Slovko do života
Pravé nebezpečenstvo v živote je živoriť uprostred pohodlia, špinavostí
a skratiek. Nech nás Boh chráni od PRÍZEMNÉHO života, uspokojujúc sa
s POLOPRAVDAMI. Nech nás zbaví malicherného života, ktorý sa točí
okolo „drobných“. Nech nás zbaví myšlienok, že všetko je dobre, ak sa ja
mám dobre. Nech nás zbaví pocitu, že sme spravodliví, ak nerobíme nič
proti NESPRAVODLIVOSTI. Sv. Otec František
Po udalosti Kristovho kríža už NIKTO viac NESMIE OPOVRHOVAŤ samým
sebou a zmýšľať zle o svojej vlastnej existencii. Nikto a nikdy! Čohokoľvek
by sa bol dopustil. Pretože meno každého z nás spočíva na pleciach Ježiša
Krista. On nás nesie! Sv. Otec František
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Zo života Cirkvi doma i vo svete
- 11. marca sa dožil kardinál Jozef Tomko, bývalý
prefekt pre evanjelizáciu Cirkvi, 95 rokov a 12. marca
si pripomenul 70 rokov kňazstva. Pri tejto príležitosti
vyšla o ňom kniha.
- 13. marca uplynulo 6 rokov, čo bol za pápeža zvolený Svätý Otec František. Za tento čas vykonal
27 pápežských ciest. Jeho najbližší spolupracovníci

na ňom najviac obdivujú vernosť menu, ktoré si dal,
a pokoj.
- Koledníci Dobrej noviny vyzbierali v tomto ročníku
vyše 1,1 mil. eur.
- Každú pôstnu nedeľu popoludní sa na Kalvárii v Nitre
koná pobožnosť krížovej cesty. Začína prednáškou
o 15. hod.

Predstavujeme
Kostolník Jozef Bednárik
Človek, ktorý sa pred sv. omšami a po
nich, ako aj pred inými sláveniami, pri
čistení, brigádach v okolí kostola, pri
príprave na slávnosti vnútri kostola aj
mimo, pohreboch,... stále nenápadne
pohybuje, je náš kostolník. Aby sme
ho nemali len za akýsi inventár, predstavíme ho ako človeka, ktorý už mnoho rokov potichu slúži aj nám, aby sme
mohli prijímať Božie dobrodenia cez
nášho kňaza bez akýchkoľvek rušivých
momentov.
Do Radošiny sa jeho rodina prisťahovala, keď bol prvák. Od malička chodil miništrovať, a to nielen v nedeľu,
ale aj v iné dni a tiež na rorátoch. To
bolo niekedy neľahké, lebo zimy boli
naozaj zimy. Miništroval do dospelosti. Ešte pred nástupom na vojenskú službu ho oslovil p. dekan Balogh, či by nechcel robiť kostolníka,
lebo p. Manas končil pre vysoký vek
a jeho syn Rudko odišiel na vojnu.
Pristal, a potom bol jeden a pol roka
jeho kostolníkom. Naučil sa to tak,
že už ako miništrant si akosi podvedome všímal, čo robí kostolník, a čo
nevedel, sa učil za pochodu. Z tohto
obdobia má jeden, preňho nezabudnuteľný zážitok. Bývali vtedy ďaleko
od kostola a on šiel v hlbokom snehu s veľkým kľúčom od dverí kostola

pod pazuchou na roráty s predstihom, aby všetko nachystal. Veľmi
sa prekvapil, keď kostol nemal čím
otvoriť. Kľúč bol stratený. S malou
dušičkou šiel za p. dekanom Baloghom s priznaním, čo sa mu stalo.
Náhradným kľúčom otvorili kostol,
ale ten jeho bolo treba nájsť. Hneď
ako sa dalo, šiel a – hoci pripadlo trochu snehu, na križovatke ho našiel.
To bola úľava! Po roku a pol on sám
šiel na vojnu a po návrate pokračoval v „kostolníčení“ už pri p. farárovi Šípošovi. Celých pätnásť rokov
a dodnes je to ďalších osemnásť
rokov s p. dekanom Havranom, čiže
už tridsaty piaty rok. Keďže sa počas
jeho pôsobenia maľovalo a robilo
nové elektrické vedenie, asi jediný
presne vie, kade vedú káble. Samozrejme robí drobné údržbárske práce.
Teraz je dôchodca a vo vykonávaní
kostolníckej práce nevidí problém.
Horšie to bolo, kým robil. Veľakrát
sa musel od zamestnávateľa doprosovať uvoľnenia z práce, najmä
na pohreby. Ani zvonenie nebolo
zautomatizované. Nakoniec ho síce
vždy uvoľnili, ale čas voľna zaplatený
nemal a nahradiť si ho nemohol. Čiže
bolo to naozaj o dobrovoľnej službe aj
za cenu straty časti príjmu. A čo po-

važuje za ťažké? Keď je chorý. Liturgiu treba pripraviť vždy, aj keď nie je
zdravý. Okrem toho treba mať osobný režim načisto podrobený režimu
slávení. „Jeden by to sám nezvládol,
vždy som mal nejakého pomocníka,
dnes je to p. Bušíková“, povie pokorne. „Veľmi dôležité je – kostolník je
podriadený kňazovi a robí tak, ako
je to potrebné pre neho“, zdôrazňuje
ďalej podstatu tejto služby.
Na otázku, či vidí niekoho, kto by
prípadne mohol vykonávať túto
prácu, konštatuje, že dnes by sa to
už popri zamestnaní nedalo, musel
by to robiť dôchodca. (A my dodávame: alebo podnikateľ, ktorý sám
rozhoduje o svojom čase.)
Jožko, ďakujeme Ti, že sa staráš o to,
aby bolo vždy všetko pripravené, ako
má byť. Prajeme Ti pevné zdravie
a ešte veľa rokov v službe kostolníka.
Ďakujeme aj za ochotu podeliť sa.

knižky, sošky, neúplné ružence,
polámané krížiky, obrázky i obrazy bez väčšej umeleckej hodnoty,...? Ako naložiť s kresťanskými
časopismi, novinami, knihami,...?
Čo sa týka požehnania a posvätenia, treba rozlíšiť dva rôzne úkony:

svätenie (konsekrácia) a požehnanie.
Svätenie je liturgický úkon, ktorým
Cirkev zasväcuje osoby a veci do
Božej služby, napríklad diakonov,
kňazov, biskupov, kostol a oltár.
Požehnaním sa vyčleňujú určité
predmety a potreby na bohoslužbu

A.S.

Pýtame sa
Odpovedá vdp. Ľubomír Havran
Čo sa má urobiť s posvätenými
(požehnanými) vecami, ktoré
už nepotrebujeme, aby to bolo v
súlade so zachovaním potrebnej
úcty k nim? Sú to napr. vetvičky od
Kvetnej nedele, staré modlitebné
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alebo ako náboženské predmety.
Napríklad požehnanie liturgického
rúcha, kalicha, modlitbovej knihy,
obrazu, ruženca, vody, soli a pod.
Vysluhovateľom je spravidla kňaz,
no niektoré požehnania svätenín
môžu vykonávať aj veriaci mocou svojho všeobecného kňazstva, do ktorého sa včleňujú krstom.
Patrí sem napríklad rodičovské
požehnanie deťom, požehnanie
jedla, aj vlastné prežehnanie sa. Pri
požehnaní predmetov a vecí robí
kňaz nad nimi kríž, požehnáva ich.
Vtedy sa veriaci, ktorý je prítomný
na takomto obrade, neprežehnáva.
Inak je to, keď kňaz požehnáva ľudí,
vtedy sa samozrejme prežehnáme.
Aj vtedy, keď nás požehnáva Eucharistiou.
Posvätené predmety nie sú samy
predmetom úcty, inak by to bola
modloslužba, ale majú nám pomáhať
priblížiť sa k Bohu a pripomínať
nám ho. Posvätením predmetov vyjadrujeme, že ich chceme používať
na Božiu oslavu - preto sa posväcujú
liturgické predmety, rúcha, kríže,
alebo aj jedlo, ktoré budeme jesť vo

sviatočný deň.
Používanie posvätených predmetov
si však netreba zamieňať s amuletmi - sám posvätený predmet nám
nedáva žiadnu ochranu ani milosť,
je len prostriedkom, ktorý nám má
pomáhať túto ochranu alebo milosť
získať od nášho nebeského Otca.
Ruženec zavesený v aute je zbytočný, ak sa ho nemodlíme, pretože
nie posvätený ruženec, ale modlitba je prameňom milosti a posvätenia. Ruženec je len prostriedok,
pripomienka, pomôcka, predmet,
ktorý má byť akýmsi smerovníkom
k Bohu. Kňaz pri posvätení ruženca posvätí daný predmet a zároveň
prosí o Božiu ochranu pre človeka,
ktorý sa bude s jeho pomocou modliť. Nosiť na krku medailu Panny
Márie preto, aby ma samotná medaila chránila, to je modloslužba.
Medaila mi má len pripomínať, že
sa mám modliť a prosiť Toho, od
ktorého požehnanie prichádza.
Hromničná sviečka samotná nechráni, ona mi len pripomína, že
sa mám modliť k nebeskému Otcovi za ochranu, lebo on je Pánom aj

OČAKÁVAME
Úprava okolia
farského kostola

Pripravuje sa, v krátkom čase sa uskutočnia opravy chodníkov i vstup
do areálu.

Púť k sv. Jurajovi

Táto púť sa koná vždy v nedeľu po
spomienke na sv. Juraja, ktorá je
každoročne 24. apríla. Tradičná púť
k starobylej Rotunde sv. Juraja pod
Marhátom, patriacej do Nitrianskej
Blatnice, sa bude konať v nedeľu
28. apríla a svätú omšu na nej bude
o 10.00 hod. celebrovať otec biskup
Mons. Viliam Judák. Aj tento rok sa
bude konať spoločná pešia púť, na
ktorej sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia.

Deň matiek

V tomto roku pripadá sviatok matiek
na 12. máj. Materstvo je najkrajšia

úloha ženy. Zo ženy sa narodil Pán
Ježiš, každý nový život pochádza
z nej. Takto je žena spolupracovníčkou nášho Stvoriteľa pri stvorení
nového človeka. Toto jej jedinečné
poslanie pochopili aj znalci Starého
Zákona, keď napísali tieto slová:
Žena pochádza z mužovho rebra. Nie
z jeho chodidla, aby sa po nej chodilo.
Nie z jeho hlavy, aby bola dokonalejšia,
ale z boku, aby bola rovnaká. Spod ramena, aby bola chránená a blízko srdca,
aby bola milovaná. (Talmud)

Sväté Písmo v tvorbe
detí

Deti sa každú nedeľu po svätej omši
stretajú s p. dekanom na krátkych
rozhovoroch o nedeľných čítaniach či
aktuálnom dianí v spoločenstve. Na
jednom z pravidelných stretnutí sme
si dali za úlohu prečítať si úryvok zo
Svätého Písma a nakresliť obrázok.

nad počasím. Posvätením predmetu
akoby sme chceli dať najavo: tento
predmet patrí Bohu a bude slúžiť
pre jeho účely - bude ma k Nemu
privádzať, bude mi pripomínať, že
pri každej životnej ťažkosti je tu
Boh, ktorý je môj ochranca.
Ak požehnané predmety doslúžia,
napr. svieca dohorí, obrázok sa
poškodí, veľký obraz vybledne,
baburiatka nie sú aktuálne, ruženec
sa roztrhne a nie je ľahké ho opraviť,
auto doslúži, kniha, časopis, noviny
sa poškodia alebo nie sú aktuálne, je
niekoľko možností ako s nimi zaobchádzať:
1. S úctou a zodpovedne ich zlikvidovať, napr. svätenú vodu vyliať
na miesto, kde sa nechodí, trebárs
k múru domu, baburiatka spáliť
alebo vyniesť do prírody, aby sa tu
rozložili prirodzenou cestou, knihu,
časopis zaniesť do zberných nádob,
auto dať zošrotovať...
2. Zaniesť na farský úrad alebo do
sakristie kostola.
Určite by sme sa mali v takýchto
chvíľach správať zodpovedne, ale
bez prehnaných škrupúľ.
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby IV.-V.-VI. 2019
Apríl 2019

Všeobecný: Za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí
pomáhajú vo vojnových oblastiach
a riskujú vlastné životy pre záchranu
druhých.
Úmysel KBS: Aby posolstvo
veľkonočnej lásky naplnilo srdcia
veriacich nádejou a dôverou v Božie
milosrdenstvo.

Máj 2019

Evanjelizačný: Za cirkev v Afrike,
aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom
nádeje pre tento svetadiel.
Úmysel KBS: Aby pracujúci na
príhovor svätého Jozefa dokázali
aj svoju prácu premeniť na službu
Bohu, boli za prácu vďační a nadobudnuté prostriedky správne využívali.

Jún 2019

Evanjelizačný: Za kňazov, aby sa

striedmym a pokorným životom
zasadzovali za účinnú solidaritu
s najchudobnejšími.
Úmysel KBS: Aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme
svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov,
diakonov a zasvätených v ich službe.

Vysluhovanie
sviatosti zmierenia

Denne – okrem nedele, pol hodiny
pred svätou omšou vo farskom kostole.
K prvému piatku:
V Radošine - v pondelok od 16.30
do 18.00 hod., v stredu po rannej
sv. omši, v piatok od 15.00 do 16.30
hod.
V Behynciach – v utorok od 17.00
do 18.00 hod.
V Bzinciach – vo štvrtok od 17.00
do 18.00 hod.
Adorácia: V Radošine na prvý
piatok od 15. hod. do začiatku
večernej sv. omše

Štvrtok pred prvým piatkom
23.00 – 24.00

KATECHÉZA

Sviatosť krstu: Rodičia, ktorí
žiadajú krst svojho dieťaťa, si dohodnú termín krstu a katechézy
pred ním s kňazom osobne alebo
telefonicky (č.t. 53 98281, 0905 345
869).
Sviatosť manželstva: Snúbenci
aspoň tri mesiace pred plánovaným
sobášom prídu na farský úrad a žiadajú o udelenie sviatosti manželstva.
Príprava dospelých na prijatie
sviatostí
Príprava dospelých na udelenie
sviatosti krstu, prípadne iných sviatostí, trvá dva roky.
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.

Významné liturgické dni
Apríl 2019

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná
14.
nedeľa
Zelený štvrtok - pamiatka Pánovej
18.
večere
Veľký piatok – slávenie utrpenia a
19.
smrti Pána
20. Biela sobota – Veľkonočná vigília
21. Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
28. Nedeľa Božieho milosrdenstva
Sv. Katarína Sienská, panna, učiteľka
29.
Cirkvi, patrónka Európy

Máj 2019

3. Sv. Filip a sv. Jakub – apoštoli
13. Blahoslavená Panna Mária Fatimská
14. Sv. Matej – apoštol
30. Nanebovstúpenie Pána

Jún 2019
9.

13
16.
20.
24.
28.
29.
slávnosť
sviatok

Ježiš Kristus - Najvyšší a Večný kňaz
Najsvätejšia Trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Sv. Peter a sv. Pavol – apoštoli

sviatok
slávnosť
slávnosť
slávnosť
slávnosť
slávnosť

Webová stránka farnosti: www.radosina.nrb.sk
FB: Farnosť Radošina
Živé vysielanie – na webovej stránke farnosti

Plánujeme:

Púť koledníkov – Rajecká Lesná – 11. mája 2019
sviatok
spomienka
sviatok
slávnosť

Zoslanie Ducha Svätého
slávnosť
Preblahoslavená Panna Mária, Matka
10.
spomienka
Cirkvi

Týždeň modlitieb za duchovné povolania od 5. mája
2019
Novéna k Duchu Svätému od 31. mája 2019
Sv. omše za jubilantov:
90-roč. - 19. mája nedeľa o 10.30
80-roč. – 24. mája piatok o 18.00
70-roč. - 8. júna sobota o 16.00
Prvé sv. prijímanie 2. júna

