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Zober ma na svoje plecia, dobrý Pastier.
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Pápež František

Slovo na rozlúčku…
Po osemnástich rokoch vykonávania pastoračnej služby
v našej farnosti odišiel od nás z rozhodnutia otca biskupa Mons. V. Judáka náš duchovný otec vdp. PaedDr.
Ľubomír Havran, aby začal vykonávať duchovnú službu
na novom pôsobisku v Trenčíne. Prvú svätú omšu slúžil
vdp. Havran u nás 1. júla 2001 a odvtedy urobil pre nás
veriacich obrovské množstvo práce a sprostredkoval
nám celú plejádu duchovných služieb, sviatosťou krstu počnúc a odprevádzaním našich drahých zomrelých
končiac. Vo farnosti sa udomácnilo za jeho pôsobenia
viacero pobožností a rôzne aktivity, svedčiace o mimoriadne pestrom živote farnosti. Vytvoril si s nami veriacimi, a obzvlášť s deťmi, veľmi srdečné vzťahy, a tak by
sme mu touto cestou chceli poďakovať za tých krásnych
bohatých osemnásť rokov.

Ďakujeme Vám, drahý náš duchovný otec Ľubomír
Havran, za obetavosť, za lásku, ktorú ste nám tak často
preukazovali, za zveľadenie našej farnosti po duchovnej
i materiálnej stránke. Nelúči sa nám ľahko, ale rešpektujeme Vaše povolanie do služby na inom mieste. Nech
Pán aj naďalej požehnáva Vašu prácu, dá Vám veľa síl
a zahrnie Vás svojimi milosťami. Nech každý Váš krok
sprevádza a ochraňuje Božia Matka. Vyryli ste svojím
pôsobením u nás hlbokú stopu, nezabudneme a budeme
sa za Vás modliť.
Vďační veriaci
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Putovanie koledníkov do Rajeckej Lesnej 2019
V sobotu 11. mája sa koledníci
a sprevádzajúce osoby z našej farnosti zúčastnili na púti v Rajeckej
Lesnej. Po príchode sme sa v areáli
Baziliky Narodenia Panny Márie
stretli s otcom biskupom Mons.
Tomášom Galisom. Po krátkom
rozhovore sme otca biskupa poprosili o spoločné foto. S úsmevom
súhlasil a po svätej omši spomenul,
ako sa stretol s deťmi z Radošiny,
čo prekvapilo aj nášho vdp. dekana,
ktorý nevedel o našom stretnutí
a rozhovore s otcom biskupom.
Po svätej omši, do ktorej sme sa
aktívne zapájali, navštívili sme
drevený Betlehem, ktorý je 8,5 m
dlhý, 2,5 m široký a 3 m vysoký.
Deti zaujali pohyblivé postavičky,
kde sú znázornené okrem narodenia Ježiška aj rôzne remeslá, hrady
a zámky na Slovensku. Zaujala nás
aj, Africká Krížová cesta“ ktorá bola
umiestnená v areáli baziliky. Potom naše putovanie smerovalo na

80-roční jubilanti

Účastníci púte pred výstupom na kalváriu

kalváriu, kde sa deti modlili Krížovú
cestu, po ktorej sme mali katechézu
o Anke Kolesárovej. Po modlitbe
Korunky Božieho milosrdenstva
sme sa rozlúčili s Rajeckou Lesnou
a sľúbili sme, že sa o rok vrátime na
toto miesto, kde sme prežili krásne
chvíle s 1315 koledníkmi z iných
farností. Aj tak sa utužuje priateľst-

vo medzi deťmi.
Ďakujeme vdp. dekanovi Ľ.
Havranovi, že nás sprevádzal na
púti koledníkov a Bohu známym
darcom za finančný príspevok na
dopravu.

Bušíková M.

90-roční jubilanti

Život farnosti v skratke
V pôstnom období sa deti vždy
v sobotu pred pôstnymi nedeľami
stretávali na pôstnych biblických
stretkách, viedla ich Mgr. Alena
Kršková.
Každý štvrtok pred prvým piatkom
v noci od 23.00 do 24.00 sa veriaci
na čele s vdp. Havranom stretávali na tichej adorácii v Kostole Najsvätejšej Trojice v Radošine.
Pán Ježiš žiadal Margitu Mária

Alacoque, aby v noci pred prvým
piatkom hodinu pred polnocou
bdela a modlila sa na pamiatku
jeho smrteľnej úzkosti v noci pred
utrpením. Tak vznikla pobožnosť
„svätá hodina“ vo štvrtok v noci
pred prvým piatkom
V nedeľu 7. apríla o 14.30 sa modlili
Krížovú cestu deti pripravujúce sa
na 1.sväté prijímanie.
V ostatné pôstne nedele sa krížovú

cestu modlili veriaci podľa stavov.
V sobotu pred Kvetnou nedeľou
udeľoval vo svätej omši p. dekan chorým sviatosť pomazania
chorých. Sviatosť prijali tiež starší
a tí, ktorým sa zdravotný stav
zhoršil a túto sviatosť ešte neprijali.
28. apríla sa pri Rotunde svätého
Juraja v Nitrianskej Blatnici konala
tradičná púť. Svätú omšu celebroval
Mons. Viliam Judák. Na toto mies-
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to putuje aj veľa našich farníkov po
rôznych prístupových trasách. Priamo od kostola v Radošine sa na ňu
vydalo 11 pútnikov.
2. mája sa podarilo opätovne osadiť
na vežu kríž. Jeho opravu a návrat
zabezpečili Ondrej Kučera a Matej
Siget.
Od 6. do 12. 5. sme prežívali týždeň
modlitieb za duchovné povolania.
Veriaci sa na tento úmysel denne
spoločne modlili vo farskom kostole.

V nedeľu 19. mája bola sv. omša
obetovaná za jubilantov, ktorí sa
v tomto roku dožívajú 90 rokov
života.
24. 5. bola slúžená svätá omša za
80-ročných jubilantov.
27. mája sa začal ďalší ročník VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA. Akcia, na
ktorej sa deti stretávali v komunitnom centre, trvala do 2. júna.
2. júna bola vo farnosti slávnosť
prvého svätého prijímania. Prvýkrát
prijalo Pána Ježiša v hostii 30 treti-

akov.
70-roční jubilanti ďakovali za dar
života v predvečer Zoslania Ducha
8. júna.
20. júna na slávnosť Najsv. Kristovho tela a krvi sa po sv. omši konala okolo kostola procesia s Oltárnou
sviatosťou. Oltáriky zabezpečili
dobrovoľníci z radov veriacich, deti
cestu pred ňou zdobili lupienkami
kvetov.

Nový kňaz s polovičným pôvodom z Radošiny

Udalosť, ktorú v tomto príspevku opisujeme, je pre nás a našu farnosť veľmi radostná. Zakrátko bude vysvätený kňaz,
ktorý má v našej obci korene, a to nie hocijaké. Jeho matka Eva Gábrišová bola
našou občiankou až do uzavretia manželstva, kedy sa odsťahovala za manželom
do Vrbového. Jeho babička a teta tu stále
žijú, a tak sa k tejto slávnostnej udalosti
hlásime. Oslovili sme p. Evku, aby nám porozprávala o svojom synovi a ona ochotne
odpovedala.
Koľko máš detí? Koľký v poradí je Peter, ktorý sa rozhodol stať kňazom?
S manželom Petrom Juhásom máme
tri deti – dvoch chlapcov a po šiestich
rokoch dievča. Peťo je prvorodený, narodil sa v r. 1984.
Kedy sa prejavilo jeho povolanie ku
kňazstvu a ako?
Pri jeho prvom svätom prijímaní som
mala veľký duchovný zážitok a bolo
nám s manželom jasné, kam sa bude
uberať jeho životná púť. Začalo to tým,
že sa stal miništrantom a miništroval do
dospelosti. Vyhrával biblické olympiády,
ako potomok z Radošiny sa venoval divadlu, ale s náboženskou tematikou.
Pochádzaš z Radošiny a Tvoja mamička a sestra tam dodnes žijú. Chodieval Peťo do Radošiny?
Počas ZŠ chodil na prázdniny do Ra-

došiny spolu s bratom Andrejom
k starým rodičom Ľudovítovi Gábrišovi
a Anne, rod. Tomašovičovej.
Kto ho viedol?
Po skončení ZŠ študoval na chlapčenskom cirkevnom gymnáziu J. Bosca
v Šaštíne. Saleziáni mali pre študentov
vždy nejaký program aj cez víkendy,
takže návštevy starých rodičov boli už
zriedkavejšie.
Kde študoval po skončení gymnázia?
V štúdiu pokračoval na najstaršej univerzite v Európe – Boloňskej univerzite
v Taliansku, kde v r. 2011 promoval
a získal titul Dott. ekonómie. (Pre zaujímavosť: Na tejto univerzite v tom
čase vyučoval ekonómiu prof. Romano Prodi – vtedajší premiér Talianska, a prof. Umberto Ecco – známy
spisovateľ – napísal napr. „Meno ruže“.)
V priebehu tohto štúdia absolvoval
výmenný študijný pobyt v Coventry vo
Veľkej Británii. Počas štúdia v Taliansku si privyrábal ako súdny prekladateľ,
prekladateľ literatúry a učiteľ ekonómie
na strednej škole. Po skončení štúdia
v Taliansku sa zamestnal v americkej
firme ako ekonóm.
Kedy sa rozhodol pre kňazstvo?
Nevynechal ani jedno celosvetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom. Na
stretnutí mládeže so Svätým Otcom
v Brazílii v ňom dozrelo rozhodnutie
vstúpiť do seminára. V 4. ročníku štúdia
ho otec arcibiskup poslal na štúdiá do
Ríma, kde študuje na Pápežskej Lateránskej univerzite. Keďže býva v Collegiu Germanicum et Hungaricum, musel
si doplniť svoje znalosti o nemecký jazyk. V r. 2018 v Ríme ukončil štúdium
teológie a získal titul Mgr. V súčasnos-

ti pokračuje v doktorandskom štúdiu
v Ríme.
Aký stupeň kňazstva už získal? Kedy
bol / bude vysvätený?
Dňa 2. 3. 2019 ho otec arcibiskup Orosch vkladaním rúk a konsekračnou
modlitbou vysvätil za diakona v kostole
sv. Gorazda vo Vrbovom. Na vysviacke
sa zúčastnila aj rodina z Radošiny, za čo
by sme im chceli vyjadriť svoju vďaku.
Dňa 15. 6. 2019 v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Trnave bude jeho kňazská
vysviacka a 2019 .6 .16 bude slúžiť svoju
primičnú sv. omšu v kostole sv. Gorazda
vo Vrbovom.
Pochádzaš z Radošiny a hoci Peter
nevyrástol priamo v Radošine, sme
hrdí na to, že jeho pôvod je cez Teba aj
náš. Potešilo by Vás, keby sa na jeho
vysvätení alebo primičnej sv. omši
okrem rodiny zúčastnil aj niekto iný
z Radošiny?
Všetci ľudia dobrej vôle sú na týchto
sv. omšiach vítaní.
Vo Vrbovom 11. 3. 2019 Mgr. Eva Juhásová, rod. Gábrišová
Keďže článok bol pripravený do predchádzajúceho čísla, dodávame, že ako
je vyššie uvedené, P. Juhás prijal 15. 6.
kňazské svätenie v Trnave a 6 .16. mal
primičnú svätú omšu vo Vrbovom. Do
duchovnej služby nastúpil ako kaplán
v Lopašove. Srdečne blahoželáme
a želáme veľa Božích milostí v kňazskej
službe. Veľmi by nás potešilo, keby
niekedy zavítal aj do rodnej obce svojej
mamy.
Za odpovede na otázky ďakuje Antónia
Sigetová.
Foto archív rod. Juhásovej
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby VII.-VIII.-IX. 2019
Júl 2019

Evanjelizačný: Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane svetových morí
a oceánov.
Úmysel KBS: Aby sme prázdninový
čas správne využívali na oddych
i rekreáciu a nezabúdali na stretnutie s Pánom pri modlitbe a v Eucharistii.

August 2019

Všeobecný: Za rodiny, aby sa
prostredníctvom života modlitby
a vzájomnej lásky čoraz viac stávali
školami pravej ľudskosti.
Úmysel KBS: Aby sme na pútnických miestach našej krajiny
načerpali dostatok duchovných
síl na zvládanie každodenných
ťažkostí.

September 2019

Všeobecný: Za všetkých, ktorí sa
zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť,
prítomná vo svete, nikdy nemala
posledné slovo.
Úmysel KBS: Aby sa na príhovor
Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej
krajine aj vďaka kresťanskej výchove
našich detí v rodinách a školách.

Vysluhovanie
sviatosti zmierenia

Denne – okrem nedele, pol hodiny
pred svätou omšou vo farskom kostole.
K prvému piatku:
V Radošine - v pondelok od 17.00
do 18.00 hod., v stredu po rannej
sv. omši, v piatok od 15.00 do 16.30
hod.
V Behynciach – v utorok od 17.00
do 18.00 hod.
V Bzinciach – vo štvrtok od 17.00
do 18.00 hod.
Adorácia - vo farskom kostole
v Radošine: štvrtok pred prvým
piatkom od 23.oo do 24.oo hod.
prvý piatok od 15. 00 hod. do začiatku večernej sv. omše
Večeradlo
modlitby
s Pannou
Máriou – vo farskom kostole na
prvú sobotu mesiaca hodinu pred
sv. omšou.

KATECHÉZA

Sviatosť krstu: Rodičia, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, si dohodnú termín krstu a katechézy pred
ním s kňazom osobne, alebo telefonicky. č. t. 038 53 98281
Sviatosť manželstva: Snúbenci
aspoň tri mesiace pred plánovaným
sobášom prídu na farský úrad a ži-

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

webovej

Významné liturgické dni
Júl 2019

2.
3.
5.
11.
17.
22.
23.
25.

Návšteva Panny Márie
sv. Tomáš, apoštol
sv. Cyril a sv. Metod, vierozvestovia
sv. Benedikt, opát, patrón Európy
sv. Andrej Svorad a Benedikt, patróni
Nitrianskej diecézy
sv. Mária Magdaléna
sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy
sv. Jakub, apoštol sviatok 26. sv. Joachim
a Anna, rodičia Panny Márie

August 2019
6.

Premenenie Pána

sviatok
sviatok
slávnosť
sviatok
sviatok
sviatok
sviatok
spomienka

sviatok

9.
10.
15.
22.
24.
29.

sv. Terézia Benedikta z Kríža,
mučenica, patrónka Európy
sv. Vavrinec, diakon, mučeník
Nanebovzatie Panny Márie
Panna Mária, Kráľovná
sv. Bartolomej, apoštol
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

September 2019

12. Najsvätejšie meno Panny Márie
14. Povýšenie sv. Kríža
Sedembolestná Panna Mária,
15.
patrónka Slovenska
21. sv. Matúš, apoštol a evanjelista

sviatok
sviatok
slávnosť
spomienka
sviatok
spomienka

spomienka
sviatok
slávnosť
sviatok

