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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Príloha Radošinských novín

číslo 3		

Júl 2008

„Tak som vás mal rád, že by som vám dal nielen Božie slovo, ale aj vlastný život.“
Sv. Pavol
ROK SV. PAVLA

29.júna 2008, na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, ktorí
položili svoj život za Krista, začína „Rok sv. Pavla“, ktorý
potrvá do 29. júna 2009 a pripomína jubilejných dvetisíc rokov
od narodenia tohto Apoštola
národov.
Podľa tradície sa narodil
krátko pred rokom 10 po
Kristovi v Tarze, hlavnom meste
maloázijskej provincie Cilície,
dnešná časť Turecka. Osobnosť
Pavla z Tarzu mala svoje
významné miesto uprostred
rodiacej sa Cirkvi. Sv. Pavol
poznačil nielen dynamiku
prvých misijných ciest a šírenie
evanjelia do prakticky celého,
vtedy známeho sveta, ale vďaka
písomnej korešpondencii s
komunitami v Malej Ázii a na
európskom kontinente poskytol
solídny teologický základ
kresťanstva.
Podnet k Roku sv. Pavla
dal arcikňaz rímskej Baziliky
sv. Pavla za hradbami kardinál
Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo. Svoj návrh
zdôvodnil tým, že apoštol Pavol
má veľký význam pre kresťanskú
vieru i dnes. Pápež Benedikt XVI.
prijal tento návrh a v predvečer
slávnosti sv. Petra a Pavla roku
2007 a úradne ohlásil Rok
sv. Pavla. Jubilejné oslavy sa
začnú na sviatok sv. apoštolov
Petra a Pavla 29. júna 2008. V
predvečer slávnosti o 17. hod. v
Bazilike sv. Pavla za hradbami
Svätý Otec zapáli sviecu, ktorú
odovzdá tamojším mníchom
benediktínskeho
opátstva,
ktorí ju budú opatrovať až do
slávnostného ukončenia 29.
júna 2009. Tu sa budú konať
rozličné modlitbové stretnutia,

liturgické slávenia, pastoračné a sociálne aktivity inšpirované
duchom sv. Pavla. Zaujímavé budú aj ekumenické podujatia,
lebo sv. Pavol bol apoštolom jednoty kresťanov.
Počas Roku sv. Pavla sa budú konať podujatia na miestach
s pobytom a účinkovaním tohto apoštola.
Okrem pútí do rímskej Baziliky sv. Pavla
sa budú organizovať aj púte po stopách
jeho misijných ciest. Niekdajší jezuitský
provinciál páter Ján Srna spomínal, ako
starý rehoľný brat na sklonku života objavil
duchovnú krásu apoštolských listov. Nemohli
by sme tento objav urobiť aj my? Od sv.
Pavla sa zachovalo 13 listov, ktoré majú
87 kapitol. Keď si ich rozdelíme na celý
rok, vychádza nám čítanie jednej – dvoch
kapitol týždenne. Takto získame iskru do
náboženského či duchovného života.
Svätý Otec Benedikt XVI. zdôraznil, že
Kristus i dnes potrebuje apoštolov ochotných
obetovať sa, potrebuje svedkov i mučeníkov
ako bol sv. Pavol. On žil a pracoval pre
Krista, pre neho trpel a zomrel.

Bazilika sv. Pavla v Ríme
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Poznáme svoj kostol?
Od marca 2006 je to už 14. pokračovanie o spoznávaní
nášho kostola. V jednotlivých častiach sme sa oboznámili
so životom svätých, ktorí sú vyobrazení, alebo ich sochy
sa nachádzajú v našom kostole. V poslednej
časti si pripomenieme históriu samotného
kostola.
Prvá zmienka o radošinskej farnosti
pochádza z roku 1332. V tom roku
radošinský kňaz Jakub (Jacobus) vykázal
dôchodok pol marky a 1 penzu (30 grošov
a 40 denárov) a zaplatil pápežský desiatok.
Kňaz Jakub bol mníchom pavlínskej rehole,
ktorá pravdepodobne v Radošine pôsobila.
Ich ideálom bola chudoba a pokora podľa
pravidiel sv. Augustína. Najbližší pavlínsky
kláštor vznikol v Horných Lefantovciach v
roku 1369.Obec už v tom čase bola majetkom
Nitrianskeho biskupstva a od roku 1626
sídlom jedného zo siedmich jeho domínií.
Kostol pochádza pravdepodobne z 12.
alebo začiatku 13. storočia a bol najstarší
v okolí. Pôvodne bol zasvätený sv. Pavlovi Pustovníkovi.
Tento údaj sa objavuje ešte v polovici 16. storočia. Podľa
kanonickej vizitácie z roku 1559 bol kostol zanedbaný, so
zlou strechou a opravovanými, s rozbitými oknami. Okolo
neho bol cintorín s rozpadajúcim sa múrom.
Nový kostol postavený na príkaz nitrianskeho biskupa

Jána Telegdyho v rokoch 1636 až 1644 mal už patrocínium
Najsvätejšej Trojice a nachádza sa na mieste pôvodného
kostola. V roku 1663 bol kostol doplnený predstavanou
vežou na príkaz nitrianskeho biskupa Juraja
P. Selepčéniho. Veža kostola, ale i samotný
kostol boli viackrát opravované. Vizitácia z r.
1780 potvrdzuje stav kostola po požiari, ktorý
zachvátil aj okolité domy. Ďalšie úpravy a opravy
interiéru a exteriéru kostola sa uskutočnili po
prvej svetovej vojne. V r. 1930 dal farár Rudolf
Janík kostol vymaľovať a začal aj s opravou fary,
postavenej v r. 1780 – 1783, ktorú dokončil jeho
nástupca Andrej Balogh v roku 1944. Počas
svojho 41-ročného pôsobenia (1944-1985) sa
najviac zaslúžil o opravy kostola a fary. Ďalšia
významná rekonštrukcia kostola sa uskutočnila
pod vedením správcu farnosti Stanislava Šipoša
v r. 1987, ktorý tu pôsobil do r.2001. Od
1.7.2001 je správcom farnosti vdp. PaedDr.
Ľubomír Havran. V r.2006 pri rekonštrukcii
predsiene kostola boli vymenené vonkajšie
i vnútorné dvere kostola a z darov farníkov zakúpené tri
stropné lustre a štyri na osvetlenie oltárov. Je plánovaná
rekonštrukcia hlavného oltára Najsvätejšej Trojice, ktorý
pochádza z 18. storočia.
Zdroj: Kniha o Radošine
Spracovala: Bušíková M.

Staré Hory – významné pútnické miesto

Slovensko patrí ku krajinám,
kde úcta k Božej Matke je mocným
prostriedkom pre rast vo svätosti, v
láske k Bohu i blížnemu. K významným
pútnickým miestam na Slovensku patria
aj Staré Hory, malá dedinka na rozhraní
Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Staré
Hory sa nachádzajú aj na medzinárodnej
Mariánskej trase, ktorá spája známe
pútnické miesto Čenstochová v Poľsku s
Levočou a pokračuje územím Slovenska
(Staré Hory, Rajecká Lesná, Skalka,
Šaštín, Marianka) do Maria Zellu v
Rakúsku.
Magnetom, ktorý priťahuje ľudí na
Stará Hory, je milostivá socha Panny
Márie, ktorá je umiestnená na hlavnom
oltári v kostole Návštevy Panny Márie,
ktorý v r. 1990 dostal titul Bazilika
minor - menšia bazilika. Už od
začiatku umiestnenia sochy sa rozšírila
úcta k starohorskej Panne Márii a
nadchýnala svojím zjavom tých, ktorí
sem prichádzali. Kostol začali stavať
okolo r. 1448 a dostavali ho v r.1499.
Pre množstvo pútnikov, ktorí sem
prichádzali, kostol nestačil, a preto ho
v r. 1589 rozšírili a v r. 1621 slávnostne
posvätili.

Vzhľadom na výhodnú polohu
Starých Hôr, ktoré ležia v blízkosti
banských miest a spájajú Liptov,
Horehronie a Turiec, môžeme toto
pútnické miesto označiť nielen za
geografický,
ale
predovšetkým
náboženský
stred
Slovenska.
Neodmysliteľnou
s ú č a s ť o u
pútnického miesta
je tzv. Studnička,
kde sa nachádza
prameň horskej,
čistej vody. O
vzniku studničky
nie je písomný
dokument, ale
podľa
ústneho
podania
sa
vznik prameňa
odvodzuje z čias občianskych
nepokojov, kuruckej vojny v 17. storočí.
Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že
nepriatelia zoberú sochu Panny Márie,
preto ju zložili z oltára, dôkladne
zabalili a zakopali na mieste terajšej
Studničky. Keď nastal mier a pominulo
nebezpečenstvo v r. 1711 sochu vykopali
z úkrytu a v slávnostnom sprievode ju

preniesli na oltár. Na mieste, kde bola
socha zakopaná, sa objavil prameň,
ktorý bol dlhé roky zanedbaný a cesta k
nemu bola strmá a skalnatá. Zmenilo sa
to až v r. 1886, keď bol z ťažkej choroby
náhle uzdravený starohorský farár Matej
Hrivňák. Z vďačnosti za svoje zázračné
uzdravenie dal
postaviť dôstojný
stánok, kde po
celé desaťročia
putujú
ľudia,
aby odovzdali
svoje prosby, ale
i poďakovanie
Panne
Márii.
Na
prvú
septembrovú
sobotu r.2005
Mons. Henryk
Józef Nowacki, apoštolský nuncius
na Slovensku, posvätil nový oltár a
viackrát zrekonštruovanú Studničku.
Púť je skutkom pokánia, lebo často je
spojená s veľkými ťažkosťami a zároveň
je aj verejným vyznaním viery a vždy
svedčí o náboženskom presvedčení
putujúceho.
M.Bušíková
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DETSKÁ RUBRIKA
Zaradoval som sa...

„Zaradoval som sa keď mi povedali:
Pôjdeme do domu Pánovho...“ (Ž 122,1).
Takéto slová máme možnosť počuť v
responzóriovom žalme pri svätej omši. A po
zopakovaní sviatostí v minulom čísle sa chcem
spolu s vami zamyslieť práve nad tým, či
aj našu cestu do kostola – domu Pánovho,
sprevádza radosť.
Jednou zo sviatostí je Eucharistia – to
však všetci dobre viete a verím, že aj čas
vymenovania všetkých siedmich sviatostí je vo
vašom prípade veľmi krátky – bez váhania a
dlhého rozmýšľania. Naša účasť na svätej omši
je odpoveďou na Božie volanie. Veríme, že
sviatosti, a teda aj Eucharistia, ktorú slávime
a prijímame vo svätej omši, je prejavom Božej
lásky k nám. Boh pripravil hostinu a my sme
na ňu pozvaní.
Tak ako k účasti na svadbe nestačí pozerať
sa na stolujúcich a tancujúcich svadobných
hostí, ani pri účasti na svätej omši nestačí
stáť či sedieť pred kostolom. Je potrebné byť

v kostole s otvorenými ušami a pripraveným
srdcom. Prečo to tak nie je? Snáď je to preto,
lebo akosi nerozumieme tomu, čo sa vo svätej
omši deje. Hoci sa na hodinách náboženstva vo
4. ročníku podrobne dozvedáte o sviatostiach,
máte pocit, že vedomosti stačia v škole a
potom ich môžeme nechať zapadnúť prachom.  
Toto riziko je najmä počas voľných dní – i
prázdnin, ktoré sú pred nami. Skúsme aj počas
nich počuť hlas zvona, ktorý pripomína, že Boh
je tu, volá nás k stolu chleba a vína – k oltáru.
Prehodnoťme v rodinách, ako vyzerajú
naše nedele, sviatky? Koľko miesta nechávame
Bohu? Čo si prinášame v srdci zo svätej omše?
Len ak budeme ako bratia a sestry pristupovať
k Otcovmu stolu, budeme schopní vytvárať
spoločenstvo aj v škole, na ulici, pri futbale...
Prajem vám všetkým požehnané
prázdniny, bohaté na nové zážitky, ale najmä
plné chuti prejaviť sa ako Božie deti všade,
kde pôjdete. Nech sú vaše slová a skutky
prejavom vašej lásky k Bohu.
AKR.

Ďakovná svätá omša

Na ukončenie školského
roka sa 27. júna piesňou
„Prijmi Matka v náruč
dietky...“ začala ďakovná
svätá omša obetovaná
za deti, pedagogických
pracovníkov, ale i rodičov
a starých rodičov, ktorí
svojím prístupom, radami
a príkladom vedú deti
na ceste životom. Deťom
prajeme veselé prázdniny,
veľa zážitkov a nových
poznatkov z ciest, a hlavne
šťastný návrat domov. Pri
putovaní nech si spomenú
na pieseň, ktorú si spievali
na konci svätej omše: „My
sme deti, Máriine deti,
my ju máme radi, na
cestu nám svieti...“

Prvé

sväté prijímanie detí sa v tomto roku uskutočnilo 25. mája 2008. Prvoprijímajúcich detí bolo 22, na
fotografii sú s pánom dekanom PaedDr. Ľubomírom Havranom.

Dievčatá zľava: Barbora Petrášová, Lenka Kučerová, Bianka Kratochvílová, Klaudia Piknová, Lucia Krajčíková, Terezka Varšavová,
Andrea Lukáčová, Denisa Krajčírová, Marianna Kampošová, Timea Straková, Anna Pátrovičová, Erika Tomašovičová
Chlapci zľava: Samuel Siget, Dominik Basár, Tomáš Žurek, Matúš Pejko, Róbert Šiška, Jakub Matejovič, Matúš Vavrík, Marko
Siget, Marek Lesay, Daniel Jánoš
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Správy zo života farnosti

• Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa konala po svätej omši
procesia so Sviatosťou oltárnou k štyrom oltárikom umiestneným okolo kostola.
Na procesii sa zúčastnilo veľa veriacich. Dievčatá podľa tradície rozsýpali lupienky
kvetov. Na záver zaznelo v kostole slávnostné Te Deum.
• 7. mája bola skupina 43 veriacich na púti na Starých Horách, kde sa každú prvú
sobotu v mesiaci konajú „Fatimské soboty“ a svätú omšu celebruje diecézny biskup
Mons. Rudolf Baláž. Počas cesty autobusom sa pútnici modlili spoločne svätý
ruženec a pán dekan, ktorý sa púte zúčastnil , požehnal pútnikov.
• Od 2. mája do slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa veriaci modlili v kostole
novénu k Duchu Svätému.
• 25. mája bolo prvé sväté prijímanie žiakov 3. ročníka. Rozžiarené tváre detí
svedčili o tom, že si uvedomujú mimoriadnosť slávnosti. Či ich vzťah k Pánovi
Ježišovi zostane trvalý, to je už úloha rodičov.
• 5. júna premietali členovia ekumenického združenia Hlas pre Krista v kinosále
kultúrneho domu film JEŽIŠ.

Farská knižnica informuje:

Otváracie hodiny farskej knižnice zriadenej v priestoroch obecnej knižnice na
obecnom úrade v Radošine sú: Streda od 13. hod. do 16. hod.

Rodina

Hnutie kresťanských rodín (HKR) pripravuje pre rodiny rôzne akcie. Komu
záleží na fungovaní rodiny a zdravom vývine detí v nej, mal by si prečítať túto
informáciu.
Stretnutie rodín (SR)
Zamerané:
obnova a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine
Určené pre:
rodičov s aspoň jedným dieťaťom nad 13 rokov
Dĺžka trvania: víkend (začiatok vždy piatok 17,30, koniec nedeľa popoludní)
V prípade, že by ste chceli získať viac informácií o HKR alebo máte o ktorýkoľvek
program záujem môžete sa prihlásiť na e-mail eva34@post.sk . Môžete tiež navštíviť  
stránku KKR www.hkr.host.sk . Stretnutie o rodinnej komunikácií (SORK), by bolo
možné v prípade záujmu (cca 20 rodín) uskutočniť aj v našej farnosti, kde by HKR
zabezpečilo animátorov, ktorí by do našej farnosti prišli osobne.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
Júl 2008
3. SV.TOMÁŠ, apoštol 	
5. SV.CYRIL A METOD, slovans. vierozvest. 	
11. SV.BENEDIKT, spolupatrón Európy
15. Panna Mária Karmelská 	
17. SV. ANDREJ-SVORAD A BEŇADIK, patróni diecézy
23. SV.BRIGITA, spolupatrónka Európy 	
25. SV.JAKUB, apoštol 	
26. sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie 	
27. sv. Marta 	
31. sv. Ignác z Loyoly, kňaz 	

SVIATOK
SLÁVNOSŤ
SVIATOK
Spomienka
SVIATOK
SVIATOK
SVIATOK
spomienka
spomienka
spomienka

l. Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi 	
4. Sv. Ján Mária Vianey, kňaz 	
5. Výroč. posv. Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 	
6. PREMENENIE PÁNA 	
9. SV.TERÉZIA BENEDIKTA Z KRÍŽA, spolupatrónka Európy 	
11. Sv. Klára, panna 	
15. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 	
20. Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi 	
22. Panna Mária Kráľovná 	
28. Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi 	
29. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 	

spomienka
spomienka
spomienka
SVIATOK
SVIATOK
spomienka
SLÁVNOSŤ
spomienka
spomienka
spomienka
spomienka

August 2008

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

JÚL 2008
Všeobecný: Aby sa zvýšil počet
tých, ktorí ako dobrovoľníci pohotovo
a veľkoryso poskytujú svoje služby
kresťanskému spoločenstvu.
Misijný: Aby svetový deň mládeže,
ktorý sa uskutoční v Sydney v Austrálii,
prebudil oheň božskej lásky v mladých
ľuďoch a urobil z nich rozsievačov
nádeje pre nové ľudstvo.
Úmysel KBS: Aby nám sv. Pavol bol
príkladom v apoštolskej činnosti.
AUGUST 2008
Všeobecný: Aby ľudská rodina vedela
ako rešpektovať Boží plán pre svet a
tak si lepšie uvedomila, akým veľkým
Božím darom je pre nás stvorenie.
Misijný: Aby sa odpoveď Božieho
ľudu na poslanie a povolanie k svätosti
povzbudzovala a živila starostlivým
rozlišovaním darov a neustálou
oddanosťou duchovnej a kultúrnej
formácii.
Úmysel KBS: Aby sme Kristovu
blahozvesť šírili za každých okolností,
ako to robil sv. Pavol

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

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.

