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Číslo 4 - AUGUST 2013

Mýli sa ten, kto si myslí, že je dobrým kresťanom, lebo chodí do kostola...
Ani z muža nebude auto, aj keď bude postávať v garáži.“

Oslavy 1150. výročia sv. Cyrila a Metoda v Nitre 5. júla 2013

S

viatok sv. Cyrila a Metoda vyvrcholil púťou
v Nitre. 5. júla sa skupina veriacich z našej
farnosti spojmi a na osobných autách zúčastnila na tejto púti. Vdp. Havran šiel so skupinou záujemcov na bicykloch. Zážitok z púte bol
mimoriadny. Zúčastnili sa na nej všetci slovenskí
biskupi, obrovské množstvo kňazov, seminaristi,
rehoľníci, vysokí štátni činitelia, veľa hostí z iných
krajín Európy, apoštolský nuncius na Slovensku
Mario Giordana, kardináli z viacerých európskych
krajín zastupovaním Svätého Otca na slávnosti
bol poverený a eucharistii predsedal pápežský
legát kardinál Franc Rodé zo Slovinska. Poverovací list od Svätého Otca a jeho pozdrav Slovákom
v Nitre prečítali organizátori na začiatku púte.
Kardinál Rodé sa prihovoril pútnikom po slovensky. Svätá omša bola doplnená krásnym spevom,
mala mimoriadne slávnostný ráz a pre tisíce prítomných pútnikov bola skutočným zážitkom. Takmer neuveriteľná bola účasť cyklistov, ktorí na ňu prišli až
z gréckeho Solúna. Program pokračoval celý deň a okrem

iného boli záujemcom sprístupnené miesta na hrade bežne
nedostupné.
Text a foto: A. Sigetová

ZAMÝŠĽAME SA

Predpoklad dobrého úmyslu – nielen teória, ale aj osobná skúsenosť
Predpoklad je podľa kresťanských teoretikov veľmi dôležitý pre zachovanie dobrých vzťahov medzi ľuďmi. Všetci
chceme byť dobrí, alebo chceme, aby nás druhí považovali za dobrých. Ťažko sa nám prijíma, keď nás napriek nášmu
dobrému úmyslu podozrievajú z tých najhorších.
V knihe Jezuitský návod takmer na všetko, robí predpoklad
dobrého úmyslu druhého ľahším prijať „zlý pohľad“,
„neochotu“, „zlú – nepredpokladanú reakciu“. O to práve
ide. Väčšina normálnych ľudí má dobrý úmysel, ale podvedome si predstavuje, akú reakciu čaká.
Sme nastavení takpovediac „na náš obraz“ a naše zmýšľanie
považujeme za meradlo pre druhých. Keď teda iní nezareagujú tak, ako to čakáme, hneď sa nám nahrnú do mysle odsudzujúce myšlienky.
Všetci sme to už zažili a ešte zažijeme veľakrát. Spomínaný
predpoklad znamená predpokladať, že ten druhý mal dobrý
úmysel, hoci to vyznelo presne naopak. Schopnosť byť vždy
tak sústredenými, že vždy postrehneme, čo ten druhý od nás
očakáva, je teda takmer nemožná. Takú dokonalosť dosiahne
len málokto z nás, hoci aj taký medzi nami minimálne jeden
je. Nepopustiť uzdu fantázii a nerozoberať všetky možné zlé
scenáre, ktoré mohli mať druhí v úmysle, to chce buď priro-

dzenú skromnosť, teda nám „dané“ pokojné reakcie, alebo
veľmi tvrdú prácu na sebe. Hriechom nie sme schopní takej
lásky, ktorá by nám prirodzene vnukala len dobré myšlienky.
Na svoju adresu som – je to už dávno – počula napríklad takéto slová: „Raz neviem, čo som tej Tonke urobil, keď sa na
mňa hnevá“. A vraj sa onen človek kvôli tomu veľmi trápil.
Vôbec som nevedela, že ma vníma, nikdy sme sa spolu nerozprávali, celá naša konverzácia bol pozdrav.
„Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem“, napísal sv. Pavol. Keďže on svätý robil zlo, ktoré nechce, o čo viac my! Seba ospravedlňujeme, druhých podozrievame. Čo vieme o druhom? Svedomie nám určite hovorí,
že teraz sme neurobili to, čo ten druhý od nás očakával. Lenže to vieme až potom. Čo môžeme urobiť? Je veľmi dobré,
keď predpokladáme, že ten druhý nechcel zle. A naopak.
Antónia Sigetová
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Ku Márii, ku milej Matičke...

V

mesiacoch august, september a
október máme príležitosť uctiť si
Pannu Máriu vo viacerých dňoch.
Využime túto možnosť na návštevu pútnických miest, viažucich sa k týmto
sviatkom. Veď putovanie na posvätné
miesta má hlboké korene už
v staroveku. V kresťanskej tradícii sa
najčastejšie putovalo do Jeruzalema a k
hrobom apoštolov, najmä do Ríma. Na
prelome 1. tisícročia sa začali formovať
mariánske kultové miesta. Podstatou
putovania bolo cieľavedomou námahou
a strádaním, pôstom a pokáním priniesť
osobnú obetu, prosiť o odpustenie
a vyprosiť milosti pre seba i svojich najbližších.
Nitra-Kalvária
15. august – sviatok - Nanebovzatie
Panny Márie
Je to jeden z najstarších sviatkov. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v r. 431. Na prvom vatikánskom sneme v r. 1870 dvestoštyri
biskupov žiadalo pápeža Pia IX., aby vyhlásil dogmu (článok viery), že Panna
Mária bola po smrti s telom i dušou vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo, až v r.
1950 vyhlásil pápež Pius XII. Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, ktoré
máme veriť. O mieste a čase smrti Panny Márie nie je zaznamenané nič určité.
Tradícia hovorí, že to bolo v meste Efez,
kde pôsobil aj sv. Ján apoštol, ktorému
Kristus na kríži zveril svoju matku. Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje v nás nádej, že aj naše telá budú raz vzkriesené.
Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho
milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu.
Nová Ves nad Žitavou
22. august - spomienka – Panna Mária
Kráľovná
V tento deň si pripomíname, že Panna
Mária porodila svetu Kráľa všetkých
kráľov, Toho, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého vesmíru,
Ježiša Krista, Božieho Syna. Panna Mária
nikdy nebola pod vládou satana
a hriechu. Nazývame ju aj Kráľovnou
anjelov a všetkých ľudí. Je kráľovnou
milosrdenstva a vďaka nej k nám prišla
spása. Božiu Matku si uctievame ako tú,
ktorá za nás neprestajne oroduje
a vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo
a vyslobodenie z otroctva a moci Zlého.
Marianka
8. september – sviatok - Narodenie
Panny Márie
Rodičia Márie boli Joachim a Anna, kto-

rá po 40-ročnom manželstve porodila
dcéru Máriu. Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. O mieste
narodenia sa tradujú tri rôzne zmienky.
Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom
spis, ktorý bol priložený k dielam Sv.
Hieronyma. Druhá tradícia lokalizuje
Máriino narodenie do Seforu, asi 4 km
severne od Betlehema. Tretia tradícia
hovorí, že Panna Mária sa narodila
v Jeruzaleme, čo sa zakladá na svedectve sv. Sofronia, sv. Jána Damascénskeho a na objavoch v Probatike. Je pravdepodobné, že sviatok narodenia Panny
Márie sa začal sláviť po koncile v Efeze
(r. 431). A už od roku 440 sa zachovali
omšové modlitby na túto slávnosť. Prvé
hymny na oslavu Matky Božej Mária
zložil cirkevný učiteľ Efrem Sirský okolo
r. 350. V Západnej Cirkvi sa tento sviatok
začal sláviť asi až začiatkom 8. storočia.
12. september – spomienka – Najsvätejšie Meno Panny Márie
Pôvod mena je z egyptského Meri-jam,
milovaná Bohom a z hebrejského Mirjam, pani.
Najstaršie svedectvá o úcte Ježišovej
Matky v Cirkvi nachádzame v spisoch
Nového zákona, predovšetkým
v evanjeliách. Najstaršou modlitbou,
ktorá patrí medzi najkrajšie liturgické
hymny, je mariánsky chválospev Magnifikat – Velebí moja duša Pána. Modlitba
Pod tvoju ochranu pochádza z prvokresťanského obdobia z 3. storočia. Známa mariánska modlitba, Zdravas, Mária
má tiež biblický pôvod. Z rozjímania
a opakovania modlitby Zdravas, Mária,
sa vyvinula modlitba Posvätného ruženca. Príležitosťou k ustanoveniu celocirkevného sviatku Mena Panny Márie
bolo rozhodujúce odvrátenie tureckého
nebezpečenstva od kresťanskej Európy.
Kresťanské vojsko kráčalo pod mariánskou zástavou vedené poľským kráľom
Jánom III. Sobieskym a kniežaťom Karolom Lotrinským. Rozhodujúci boj sa odohral 12. septembra, keď turecké vojsko
utrpelo drvivú porážku. Na pamiatku
tohto významného víťazstva pápež Inocent XI. ustanovil pre celú Cirkev sviatok
Mena Panny Márie, ktorý sa slávi vo
výročitý deň oslobodenia Viedne, t.j. 12.
septembra.
Šaštín
15. september - slávnosť – Sedembolestná Panna Mária
Mariánska úcta, ktorej korene siahajú
u nás až do cyrilo-metodských čias, prešla rôznymi formami. Svoje miesto však
od začiatku v pamäti národa má obraz

trpiacej Božej Matky pod krížom. Sedem
mečov vbodnutých do jej srdca vyjadruje sedem zvlášť ťažkých situácií v živote
jej Syna, na ktorých mala aktívny podiel.
Cesta nášho národa bola podobná jej.
O jej úcte svedčia najmä starobylé pútnické miesta, kaplnky, obrazy a sochy.
Tento úprimný vzťah zvlášť potvrdzuje
pútnické miesto Šaštín. Úcta k Panne
Márii Sedembolestnej predovšetkým na
tomto mieste neustále rástla. Pápež Pius
XI. 22. apríla 1927 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.
Senohrad
7. október – spomienka – Ružencová
Panna Mária
Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie
treba hľadať v 16. storočí, keď Európu
ohrozovali turecké vojská. Rozhodujúca
bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na
mori pri Lepante. Katolícke vojsko odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval
katolícky svet na modlitby ruženca. Po
víťazstve nariadil každoročne sláviť 7.
október ako spomienku na Pannu Máriu
Ružencovú. Pápež Lev XIII. (*1878 +1903), ktorý je právom nazývaný „ pápežom ruženca“, napísal 12 encyklík a 2
apoštolské listy s ružencovou tematikou,
zaviedol v Cirkvi spoločnú modlitbu ruženca v kostoloch v mesiaci október.
Panna Mária sa môže stať ideálnym
vzorom ľudí našich čias. Ona nebola pasívne odovzdaná životným okolnostiam
a udalostiam. Uvedomovala si, že ľudské
sily a možnosti sú obmedzené. Bola to
silná žena, ktorá poznala chudobu, utrpenie, bola vo vyhnanstve, ale vedela
tieto situácie riešiť v spolupráci
s Bohom. Panna Mária môže byť aj nám,
moderným ľuďom 21. storočia, vzorom
a príkladom pri riešení jednotlivých životných situácií. Vtedy pôjdeme po ceste, ktorú nám ponúka Boh.

Modlitba Matky Terezy
Mária, Matka môjho Pána,
vypros mi svoje srdce,
také nádherné,
čisté, plné lásky a pokory,
aby som bola schopná
milovať tvojho Syna
a slúžiť mu v blížnych,
chudobných a opustených

M. Bušíková
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Mexico City (Ciudad de Mexiko)
Druhá časť zážitkov z púte v Mexiku.

Po 16-hodinovom lete sme skoro ráno
pristáli v hlavnom meste Mexika. Vstupu
na pôdu štátu predchádzali formality, od
ktorých sme si už vďaka EÚ odvykli. Po
dvojhodinovom vybavovaní sme nastúpili
do auta, ktoré nás odviezlo do 23miliónovej metropoly, ktorá sa nachádza
vo výške 2200 m nad morom.
Mexiko City je stelesnením mestizaje,
inými slovami skrížením indiánskej
a európskej kultúry. Vhodným miestom
na zahájenie prehliadky je centrálne námestie Zocalo. Má rozlohu štyri hektáre
a je druhým najväčším námestím na svete. Postavené je na troskách bájneho

indiánskeho mesta Tenochtitlanu. Dominantou námestia je katedrála zasvätená
Nanebovzatiu Panny Márie, ktorú nechal
vybudovať španielsky dobyvateľ Hernán
Cortéz. Podľa tradície toto bájne mesto
vzniklo tak, že sa náčelníkovi prisnil sen.
Ich územie malo byť tam, kde je veľké
jazero, uprostred skala, na ktorej sedí
orol a v zobáku drží opereného hada.
Doteraz je to znak Mexika. Také územie
našli pri jazere Texcoco a na ňom vybudovali mesto Tenochtitlan.
Po 200 rokoch bojov ukončených víťazstvom nad susedmi sa stretli z tváre do
tváre so španielskymi dobyvateľmi. Tých
dômyselné mesto so širokými ulicami,
palácmi a chrámami ohromilo. Po dobytí
ríše vybudovali nové hlavné mesto na
troskách Technotitlanu, keď postupne
jazero zasypávali. Zbúrali obetné pyramídy, chrámy a stavali nové kresťanské
chrámy. Je ich toľko, že by ich návštevníci
neobišli ani za rok, i keby bola každý deň
nedeľa. Postupne sem začali prichádzať
misionári, ktorí šírili kresťanskú vieru. Ako
prví prišli františkáni, postupne aj iné
rády. Pre pretrvávajúce boje medzi Indiánmi a Španielmi nemali v misijnom
pôsobení veľký úspech. Obrat nastal až

po zjaveniach v Guadalupe v roku 1531.
Z obdobia pred v minulej časti opísanom
zjavením pochádza povesť o „Čiernom
Kristovi“. Misionára, ktorý tu pôsobil,
Indiáni otrávili. Uvedomil si, že je s ním
koniec. Podarilo sa mu doplaziť do blízkeho chrámu a pred smrťou sa pokúsil ešte
dotknúť ukrižovaného Krista. Podarilo sa
mu to, a vtedy sa Kristovo telo sfarbilo na
čierno a on vyzdravel. Kríž sa nachádza
v metropolitnej katedrále ako svedok
zázraku, ktorý sa tu udial. Mala som príležitosť sa pred týmto krížom pokloniť.
Na juh a juhozápad sú štvrte Coyoacan
a San Angel. Ich história siaha pred príchod Španielov a tiež pred založenie
mesta Technotitlan a zachovali si pôvodnú identitu. Sú tu úžasné námestia, kostoly, maľované domy s dvormi zaplavenými kvetmi. Najjužnejšou aglomeráciou na
bývalom jazere Texcoco je Xochimilkco,
ktoré už od predkolumbovských čias zásobuje celú oblasť rastlinami a kvetmi. Na
poslednom zachovanom systéme kanálov
sa plavia turisti v loďkách a obdivujú šikovnosť a dômyselnosť ich budovateľov.
Pokračovanie nabudúce.
Text a foto: Mária Vlasáková

Letný výlet – púť do Marianky a na hrad Devín

Sedemdesiatnici po sv. omši.

Začiatkom prázdnin nás, deti a mládež našej farnosti, pán dekan
a niekoľko ochotných osôb po 6-ročnej tradícii siedmykrát sprevádzali na ďalšie pútnické miesto, do Marianky.
Skoro ráno vyrazil preplnený autobus smerom k Bratislave. Ako
to už býva zvykom, aj samotná cesta do konečného cieľa je pre
deti dobrodružstvom.
V Marianke sme sa pomodlili krížovú cestu a boli sme hosťami
aj na svätej omši, ktorú v tamojšom kostolíku celebroval náš
pán dekan. Ten nám vedel o kostole povedať množstvo zaujímavých informácií. Deti veľmi zaujala legenda o zázračnom prameni, ktorá sa spája s týmto pútnickým miestom.
Odtiaľ sme pokračovali na zrúcaninu hradu Devín, kde boli pri
príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú

Zľava: Bernardína Kršková, Ing. Gabriela Krajčírová, vdp. Ľubomír Havran, Eleonóra Rojková, Emília Lukačovičová (Goňová), Gustáv Gálik, Mária Jurčová
(Gabrhelová), Ladislav Krška, Ing. Katarína Hankeová, Rudolf Kučera, Otto Vražba,
Beáta Geletová (Madarászová), Ján Lipár, Zuzana Ozimáková, Ivan Bušík, Blažena
Gáliková, Magdaléna Lesayová, Dušan Močko, Melánia Ondrejková, Anna Šišková, Marta Majková (Šóšová), Anna Sýkorová (Štreicherová), Marta Galanová
(Karasová), Jozef Valovič, Mária Čulagová (Kriváková), Štefánia Vičanová

Moravu vystavené rôzne pamiatky, ktoré používali starí Slovania.
Osviežení zmrzlinou a potešení suvenírmi sme sa mohli vrátiť
domov. Napriek tomu, že deti boli na ceste domov unavené,
vymieňali si svoje zážitky a dojmy, ktorých bolo mnoho.
Chceli by sme sa poďakovať pánovi dekanovi, všetkým dospelým, ktorí nás sprevádzali a pomohli usporiadať takúto akciu a aj
pánu Bohu, že nás na našej púti ochraňoval.
Lenka Vatrsková
Foto: A. Beňová
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 9—10/2013
Všeobecný: Aby dnešní ľudia, často prehlušovaní hlukom
sveta, nanovo objavili hodnotu ticha a načúvali Božiemu
hlasu, ako aj hlasu bratov a sestier.
Misijný: Aby sa prenasledovaní kresťania svojím utrpením v
mnohých častiach sveta stali svedkami Kristovej lásky.

Všeobecný: Aby ľudia, ktorí pre ťažkosti chcú skoncovať zo
životom, pocítili blízkosť Božej lásky.

Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorí náš národ priviedli k úcte voči
Bohorodičke, naša viera stáva podnetom na prinášanie obetí
za svoju vlasť.

Misijný: Aby Svetový deň misií pomohol všetkým kresťanom
uvedomiť si, že sme nielen prijímateľmi Božieho slova, ale aj
jeho hlásateľmi.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda naša viera v odpustenie hriechov stáva povzbudením na prijímanie Božieho milosrdenstva vo sviatosti
pokánia.

ADORÁCIA

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

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
SEPTEMBER 2013
8. Narodenie Panny Márie

7. júna sa konala akadémia k Roku viery. Hosťom bol jezuita
z Piešťan P. Peter Zahoránsky. Odslúžil sv. omšu, porozprával o jezuitoch, odpovedal na otázky a ponúkol na predaj knihy z vydavateľstva Dobrá kniha.
22. júna sa svätou omšou poďakovali za dar života 70-roční
jubilanti.
V sobotu na slávnosť sv. Petra a Pavla bola ďakovná sv. omša
za uplynulý školský rok. Ako obetné dary niesli deti prebytočné školské potreby ako obetu pre sociálne odkázané
rodiny. Potom nasledovala opekačka na dvore CSP,
p.dekan sa na veľkú radosť detí hral s nimi s loptou
a premietol im rozprávku vonku na stenu farskej budovy.
Od 12. júla do 27. júla sa štvorčlenná skupinka na čele s p.
dekanom Havranom zúčastnila na pešej púti k sv. Jakubovi
v španielskom Santiagu de Compostella a prekonali 330
km trasu. P. dekan ju obetoval okrem iného i za hriechy
farnosti.
V nedeľu 28. júla mal p. dekan pod vplyvom účasti na púti
mimoriadne nádhernú homíliu a vyzval veriacich dať si
predsavzatie denne sa rozjímavým spôsobom pomodliť
Modlitbu Pána Otče náš.
O priebehu púte informoval p. dekan veriacich prezentáciou
v kostole dňa 4. augusta 2013 po popoludňajšej pobožnosti. Na prezentácii sme videli, že obeta vykonať túto púť
bola naozaj záslužná a vôbec nie ľahká. Tým viac vyznelo
prinesenie tejto obety dobre tým, ktorí sa už pre vek
a zdravotný stav na nej nebudú môcť zúčastniť.

spomienka

12. Najsvätejšie meno Panny Márie

spomienka

14. Povýšenie svätého Kríža

sviatok

15. Sedembolestná Panna Mária

slávnosť

21. Sv. Matúš, apoštol, evanjelistia

sviatok

OKTÓBER 2013
2. Sv. anjeli strážcovia

spomienka

7. Ružencová Panna Mária

spomienka

18. Sv. Lukáš, evanjelista

sviatok

28. Sv. Šimon a Júda, apoštoli

sviatok

Október – každodenná modlitba posvätného ruženca
4. október—prvý piatok—sv. omša za čitateľov a dobrodincov
časopisu Posol—návšteva redakcie
5. október—fatimská sobota
13. október—výročie posvätenia chrámu v Behynciach – hody
19. október—sv. omša za 50-ročných jubilantov

V septembri a októbri očakávame:
v priebehu septembra—predaj srdiečok—pomoc Haiti
2. septembra—detská svätá omša—Veni Sancte
6. septembra—prvý piatok
7. septembra—fatimská sobota
8. septembra—výročie posvätenia chrámu Bzince – hody
11. septembra—rekolekcie v Radošine, sv. omša—gen. vikár
z Nitry, spev Marek Bednárik
13. septembra—výzdoba kostola plodmi zeme – poďakovanie
za úrodu
14. septembra—Svätohubertská svätá omša
15. septembra—výročie posvätenia farského chrámu Radošina – hody
21. septembra—akadémia k Roku viery a Roku sv. Cyrila
a Metoda
28. septembra—svätá omša za 60-ročných jubilantov

