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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Príloha Radošinských novín

číslo 2		

Apríl 2008

Sprchou kresťana je modlitba - večer nás očistí od všetkých nánosov dňa.P. Etiénne
SME DEKANÁTOM
Rozhodnutím Svätého Otca Benedikta XVI. zo dňa
14. februára 2008 došlo k hlbokej reorganizácii   viacerých
diecéz na Slovensku. Táto reorganizácia zasiahla i našu
farnosť. Od tohto dňa prestala byť farnosť Radošina
súčasťou Bratislavskotrnavskej arcidiecézy a bola začlenená
do Nitrianskej diecézy. S radosťou sme privítali túto
zmenu, nakoľko biskupstvo Nitra a farnosť Radošina mali cez
celé stáročia hlboký vzťah. Vrúcnosť tohto vzťahu dokazujú
všetky historické a kultúrne pamiatky v Radošine, ktoré boli
postavené z iniciatívy a podpory nitrianskych biskupov.
Na čele nitrianskej diecézy stojí Mons. Prof. ThDr.
Viliam Judák, PhD.. Jeho pomocným biskupom je
Mons. ThDr. Marián Chovanec.  
Dňa 7. mája 2008 zavítal do našej farnosti   Mons.
ThDr. Marián Chovanec, aby nám na záver slávnostnej svätej
omše slávenej vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v
Radošine prečítal Dekrét Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho
biskupa, o zriadení, pozmenení a úradnom pomenovaní
dekanátov nitrianskej diecézy. Týmto Dekrétom zo dňa 21.
apríla 2008 bol po rokoch opäť zriadený dekanát Radošina,
na čelo ktorého bol vymenovaný dištriktuálny dekan
PaedDr. Ľubomír Havran.
Do dekanátu patria farnosti:
Ardanovce
Svrbice, Šalgovce
Blesovce
Veľké Dvorany
Bojná
Lipovník
Čermany
Výčapky
Horné Obdokovce
Obsolovce
Nitrianska Blatnica
K r t o v c e ,
Vozokany
Radošina
Behynce, Bzince
Urmince
Hajná Nová Ves,
Horné Štitáre
Veľké Ripňany
Lužany, Malé Ripňany
Mons. ThDr. Marián Chovanec celebroval túto svätú
omšu spolu s prítomnými kňazmi správcami farnosti a
farármi novozriadeného dekanátu Radošina a s hosťami, Dr.
Jozefom Gábrišom, dištriktuálnym dekanom v Novom
Meste nad Váhom a Mgr. Miroslavom Kováčom,

Mons. ThDr. Marián Chovanec na záver slávnostnej svätej omše
odovzdáva dekrét Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa,
o zriadení, pozmenení a úradnom pomenovaní dekanátov
nitrianskej diecézy nášmu dekánovi PaedDr Ľubomírovi
Havranovi
administrátorom farnosti Horné Otrokovce.
Vzácnych hostí na čele s otcom biskupom
privítali starosta obce Radošina Ing.
František Šugra a starosta obce
Veľké Ripňany a jej časti Behynce
Jozef Balážik. Na slávnosti
sa zúčastnilo veľké množstvo
veriacich.    
Želáme a vyprosujeme
všetkým, ktorým Pán zveril
pastiersku službu a postavil
ich na miesto apoštolov,
i tým, ktorí im pomáhajú,
plnosť darov Ducha Svätého na
príhovor našej nebeskej Matky a
patrónky Sedembolestnej Panny Márie.
Na mapke je zobrazený
radošinský dekanáty.

Svätosť je bezpodmienečná dôvera v Božiu lásku, nie dokonalosť.

sv. Terézia z Lisieux
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Poznáme svoj kostol?

V tejto časti o spoznávaní nášho kostola si pripomenieme 150.
výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
Aj v našom kostole je socha Panny Márie Lurdskej, ktorá
je umiestnená vo výklenku na ľavej strane kostola. Ale nie je
to jediná socha Panny Márie, ktorú si uctievame. „Pán farár
Andrej Balogh dal pri kostole, za podpory miestnej Slovenskej
katolíckej mládeže, postaviť lurdskú jaskynku s peknou drevenou
tirolskou sochou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Jej
slávnostná posviacka celebrantom generálnym vikárom z Trnavy
Mons. Jozefom Minárikom sa uskutočnila 22.mája 1949. Mala
obyvateľom pripomínať záchranu obce pred zničením v II.
svetovej vojne .“( Farská kronika) Jaskyňa, v ktorej je umiestnená
socha Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadetty, je postavená z

Duchu Svätý príď z neba
a vydať ráč zo seba
žiaru svetla pravého...

... sú slová piesne,
ktorá sa ozýva vo
všetkých kostoloch
na sviatok Zoslania
Ducha Svätého –
Turíce. K najvýznamnejším sviatkom pre duchovný život
patrí aj tento sviatok. Samostatný sviatok Turíc je starobylý.
Dokazujú to starozákonné knihy Levitikus a Deuteronómium.
Bol to vlastne päťdesiaty deň po Veľkej noci. Pôvodne sa ním
oslavovalo uzavretie Sinajskej zmluvy, ktorú dostali Hebreji
v podobe Desatora. Plnenie tejto zmluvy sa však zjavným
spôsobom prejavuje žatvou v „ krajine oplývajúcej medom
a mliekom“. Preto v tento deň slávnostne ukončili žatvu a
ďakovali za nový chlieb.
V novozákonnom čase po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, práve

Dar múdrosti, dar rozumu, dar rady,
dar sily, dar poznania, dar nábožnosti,
dar bázne voči Bohu.
na päťdesiaty deň po Veľkej noci zostúpil viditeľným spôsobom
Duch Svätý na apoštolov a mnohí skrze nich uverili v Ježiša.
Bol to sľubný začiatok mesiášskej žatvy, ktorá má trvať do
konca sveta. Každoročné slávenie tejto významnej udalosti
je vhodnou príležitosťou pre nás pripomenúť si nekonečnú

kameňa krasového pôvodu a je uzavretá železnou mrežou. Na
ľavej strane jaskyne je pripevnená biela mramorová tabuľka s
nápisom:
Túto pamätnú jaskyňu
postavila radošinská mládež
na večnú pamäť druhej svetovej vojny
z vďaky, že bola obec od jej hrôz uchránená,
prosiac Nebeskú matku o ďalšiu ochranu a pomoc.
Radošina, máj 1949
Pri príležitosti 150. výročia
zjavenia Panny Márie v Lurdoch,
ktoré sme si pripomenuli 11.
februára, Sv. Otec Benedikt XVI.
udelil milosť získania úplných
odpustkov pre duše v očistci.
Veriaci ich mohli získať v dňoch
od 2. do 11.februára za
obvyklých podmienok ( sviatosť
zmierenia, sv. prijímanie, vylúčenie
pripútanosti k hriechu a modlitba
na úmysel Sv. Otca), ak navštívia
kostol alebo jaskyňu, kde sa
nachádza obraz alebo socha Panny
Márie Lurdskej. Aj naši veriaci
využili túto príležitosť a vo veľkom
počte sa zúčastňovali spoločnej
modlitby pri jaskyni Panny Márie
Lurdskej.
M. Bušíková
lásku Boha k nám, ktorá sa zavŕšila zoslaním Ducha Svätého
a zároveň si   uvedomiť Božiu prítomnosť a pôsobenie vo
svete cez Ducha Svätého. Sv. Lev Veľký o sile Ducha Svätého  
medzi prvými kresťanmi píše: „Túto vieru, Duchom Svätým
posilnenú, nezastrašili ani okovy, ani žaláre, ani vyhnanstvo,
ani hlad, ani oheň, ani zúrenie šeliem, ani ukrutné muky
prenasledovateľov.“
Aj spoločenstvo Cirkvi, jej existencia aj napriek neprajnosti
sveta, je dôkazom účinkovania Božieho Ducha.
I my túžime po novom, krajšom a kvalitnejšom živote.
Nezabúdajme, že máme v Duchu Svätom účinného Pomocníka.
S dôverou a úprimnosťou sa na neho obracajme a prosme o
dary Ducha Svätého:
Bez Ducha Svätého je Boh ďaleko, Kristus zostane v minulosti,
evanjelium len mŕtvou knihou,
Cirkev len organizáciou, autorita len panstvom, misie
propagandou, kult len zaklínaním
a kresťanské konanie len morálkou pre otrokov.
Ale s Duchom Svätým sa zdvíha celý vesmír...
Zmŕtvychvstalý Kristus je tu, a tak evanjelium je silou života,
Cirkev znamená trojjediné spoločenstvo,
autorita je oslobodzujúcou službou, misie sú Turícami, liturgia
je pamiatkou na to, čo nám Kristus zanechal
a tým je i ľudské konanie oslávené.
M. Bušíková
Zdroj: V. Judák: Myšlienky z éteru
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DETSKÁ RUBRIKA
„Božia láska je tak krásna, a toľkí pred
ňou unikajú...“
Aj toto sa spieva v jednej z mládežníckych
piesní. Prečo je to tak? Možno len
preto, lebo nevidíme a nechápeme, čo je
vlastne Božia láska. Už sme sa stretli s
myšlienkou, že ak máme Ježiša milovať,
musíme ho najskôr spoznať. Verím, že
sa o to snažíte myšlienkami Svätého
písma. Ozaj, už ho máte doma, po ruke?
Alebo sa stále spoliehate iba na to, že
počujete Božie slovo  pri sv. omši?
Dnes rozšírime svoje poznávanie aj o
druhú cestu – o Božie skutky, gestá
lásky. V bežnej reči im hovoríme
SVIATOSTI. Sú to praktické prejavy
Božej lásky voči človeku. Práve
v nich sa dáva Boh človeku. Našou
úlohou je pozorné očakávanie. Čo to
znamená? Ak máme prijať dar, musíme
ho očakávať a byť pozorní. Ak nám
chýba pozornosť, ľahko sa stane, že nás
dar, hoci i očakávaný minie. Chlapci
– futbalisti, isto vedia o čom hovorím.
Chvíľa nepozornosti   a prihrávka končí
na nohe súpera a možno i v bráne. Ale
často sme aj v úlohe tých, ktorí dar
dávajú. Mama má sviatok, pripravíte
pre ňu darček ... Ako by ste sa cítili,
keby bez povšimnutia zostal kdesi   v
kúte? A teraz sa skúste zamyslieť nad
vlastnou pozornosťou či nepozornosťou
voči Božej láske a začnime našou
pozornosťou v kostole.
Sv. omša – Eucharistia je ovocím
Veľkonočných tajomstiev, stredobodom
liturgického života veriacich. Je to
naozaj tak aj pre nás? Skúsme si malým
vedomostným kvízom oprášiť svoje
poznatky. Skús čo najrýchlejšie ty a
členovia vašej rodiny odpovedať na dve
jednoduché otázky:
1. koľko máme sviatostí?
2. ktoré sú to?
Pomôckou pre kontrolu správnosti
odpovedí je vaša modlitebná knižka.
Ruku na srdce – išlo to bez problémov a
rýchlo všetkým členom rodiny? Ako by
vyzerala tabuľka dosiahnutých časov?
Ak to neboli majstrovské výkony,
začnime plátať diery v našom poznaní,
aby sa nerozpadla aj naša láska. Život
bez lásky by bol neznesiteľný.
AKR

Mons. ThDr. Marián Chovanec na slávnostnej svätej omše slávenej vo farskom
kostole Najsvätejšej Trojice v Radošine  

Mons. ThDr. Marián Chovanec po slávnostnej svätej omše s našimi miništrantami

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ

do Rajeckej Lesnej bola 10. mája 2008. Tento rok nás tam bolo 5 tisíc. To teda bola
partia! Toľko nás ani v celej farnosti nie je, a to rátam aj novorodencov a starých
ľudí. Samé deti a zopár dospelých! Takú atmosféru treba zažiť.
Náš symbol - p. Bušíkovou vyrobený kríž z krútenej vŕby, prilákal aj fotografov.
Na miestnej kalvárii sme sa spolu s pánom dekanom pomodlili krížovú cestu.
Vyvrcholením bola svätá omša s otcom bickupom Viliamom Judákom.
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Správy zo života farnosti

• Od 14. februára patrí naša farnosť pod Nitriansku diecézu a naším biskupom je
Mons. Viliam Judák.
• 19. februára, na sviatok sv. Jozefa, ako je to už tradíciou, bola celodenná poklona
pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
• Pri prvopiatkových adoráciách pred vyloženou Sviatosťou oltárnou býva o 14.
hod. spoločná modlitba prítomných veriacich a o 15. hod. sa modlí ruženec Božieho
milosrdenstva. Deje sa tak na žiadosť veriacich.
• Od vigílie 22. marca 2008 pribudla v kostole nová socha vzkrieseného Krista,
pôsobiaca majestátne nielen dôrazom sochára na výšku postavy, ale aj bielej plachty,
v ktorej je Kristus zavinutý. Počas Veľkonočného obdobia je viditeľne umiestnená
nad svätostánkom a zvýrazňuje tak prežívané obdobie.
• 29. marca 2008 sa 31 koledníkov a sprevádzajúcich osôb zúčastnilo na
dekanátnom plese Dobrej noviny v Topoľčanoch.
• Od apríla sa zintenzívnila príprava detí na prvé sväté prijímanie, stretnutia detí sa
konajú každý piatok. Počas svätej omše sa podrobne oboznamujú s jej stavbou, po
nej sa rozhovorom s p. farárom učia vnímať chrám ako miesto pripomienky udalosti
našej spásy a významu svätého prijímania a nakoniec v rozhovore pred kostolom po
sv. omši sa rodičia spoločne dohovárajú na konkrétnej praktickej príprave sviatosti
prejednaním a rozdelením úloh.
• 16. apríla sa skupina dvanástich púnikov z našej farnosti posilnená požehnaním,
ktoré sme prijali od vdp. farára Ľ. Havrana, vydala na púť do Lúrd. Prvé zastavanie
bolo v Paríži v Kaplnke Panny Márie Zazračnej Medialy, kde je uložené telo sv.
Katarína Labouré od roku 1933. Ďalšie zastavenie bolo v kláštore v Nevers, kde je
neporušené telo sv. Bernadetty v sklenej truhle. Potom naša cesta viedla na vytúžené
miesto pútnikov - do Lúrd. Po troch dňoch duchovnej obnovy sme sa vydali na cestu
domov. Pri celodennom pobyte v Turíne nás miestami, kde pôsobil don Bosko,
sprevádzal 96-ročný pán Michal Mihály, rodák z Lužianok, ktorý žije od 16.roku
svojho života v
Turíne.

F a r s k á
knižnica
informuje:
Otváracie
hodiny farskej
knižnice zriadenej v priestoroch
obecnej knižnice na obecnom
úrade v Radošine
sú: Streda od 13.
hod. do 16. hod.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
NAJSV. TROJICA
NAJSV. KRISTOVO TELO A KRV
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
NAJSV. SRDCE JEŽIŠOVO
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

Jún 2008

13. 	 Sv. Anton Paduánsky, kňaz, učiteľ Cirkvi
24. 	 NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
29. 	 SV. PETER A PAVOL

MÁJ 2008
Všeobecný: Aby kresťania s väčším
úžitkom využívali literatúru, umenie
a masovokomunikačné prostriedky, a
tak presadzovali kultúru, ktorá bráni a
podporuje hodnotu ľudskej osoby.
Misijný: Aby Panna Mária, Hviezda
evanjelizácie a Kráľovná apoštolov, aj
dnes viedla misionárov a misionárky
po celom svete, tak ako sprevádzala
apoštolov v počiatkoch cirkvi.
Úmysel KBS: Aby sme pod ochranou
Panny Márie dávali dobrý príklad
kresťanského života všetkým ľuďom, s
ktorými sa stretneme.
JÚN 2008
Všeobecný: Aby všetci kresťania
pestovali hlboké a osobné priateľstvo
s Kristom, aby boli schopní vyjadriť
silu jeho lásky ku každej osobe, ktorú
stretnú.
Misijný:
Aby
Medzinárodný
eucharistický kongres v Quebecu
v Kanade viedol k ešte väčšiemu
pochopeniu, že Eucharistia je srdcom
Cirkvi a prameňom evanjelizácie.
Úmysel KBS: Aby nám Duch Svätý
osvietil rozum, žeby sme poznali, čo je
dobré a čo zlé, a nech nám posilní vôľu
konať dobro a chrániť sa zlého.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI
ZMIERENIA
Denne:
okrem nedele, pol hodiny pred svätou omšou
vo farskom kostole.
K prvému piatku:
v Radošine v pondelok a utorok od 16,30
– 18,00 h, v piatok od 8,00 – 9,00 h a od
15,00 – 16,30 h,
v Behynciach v stredu od 8,00 – 9,00 h a od
16,30 – 18,00 h,
v Bzinciach vo štvrtok od 16,30 – 18,00 h.

ADORÁCIA

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
Máj 2008
1. 	
11. 	
18. 	
22. 	
25. 	
30. 	
31. 	

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

V Radošine na prvý piatok od 8,00 – 18,00
h

SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ
spomienka
spomienka
SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ

KATECHÉZA
Sviatosť krstu. Rodičia, ktorí žiadajú o krst
svojho dieťaťa, si dohodnú termín krstu a
katechézy pred ním s kňazom osobne alebo
telefonicky (Tel.: 5398281, 0905345869)
Sviatosť manželstva. Snúbenci aspoň tri
mesiace pred plánovaným termínom sobáša
prídu na farský úrad a žiadajú o prijatie sviatosti.
Príprava dospelých na prijatie sviatostí.
Príprava na prijatie sviatosti krstu dospelých, príp. iných sviatostí, trvá dva roky.

