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Nech sú Vianoce sviatkami radosti, pokoja a svetla, aby sme sa k Bohu i k sebe navzájom v tomto milostivom čase
viac priblížili. Narodený Spasiteľ nech nám je v novom roku prameňom všetkých potrebných milostí pre náš duchovný rast v opravdivej láske.

Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán
V tomto mesiaci slávime azda najkrajšie sviatky z celého roka. A to
narodenie nášho Spasiteľa, Ježiša
Krista. Napriek uponáhľanej dobe,
v ktorej žijeme, skúsme sa počas
vianočných sviatkov trochu zastaviť a zamyslieť pri slovách: „Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Keď sa
v spomienkach vrátime do detstva, vybaví sa nám zasnežená krajina a vŕzganie snehu
pod nohami cestou na „roráty“. To začínal Advent, čas
prípravy na príchod Ježiška. Aj teraz je tu ten čas, kedy by
sme mali, už ako dospelí, intenzívnejšie než inokedy uvažovať nad svojím životom. Či náš dnešný život nie je náhodou horší, než bol ten, povedzme pred rokom. Ak áno,
buďme schopní urobiť všetko preto, aby sme postup svojej zlej cesty zastavili. Svätá Cirkev nás nabáda chápať, že
advent je cesta k tomu, aby náš život prenikla Božia prítomnosť, aby sme tu na zemi nestrácali zo zreteľa konečný cieľ nášho putovania, videnie Boha z tváre do tváre.
Prežívajme Advent s túžbou po úcte, obetavosti, pohostinnosti, otvorených dverách aj v srdci, pre opustených
a zranených na duši. Modlime sa za tých, za ktorých sa
nikto nemodlí a venujme mnoho objatí svojej rodine. To
bude začiatok zázraku, zázraku Vianoc.

Advent sa pomaly končí, blíži sa najkrajšia chvíľa, chvíľa
narodenia nášho Spasiteľa. V tomto období často spomíname Ježiška, hovoríme o ňom, a pritom myslíme skôr na
vianočnú idylu, darčeky a na deti, ktoré s rozžiarenými
očami obdivujú Božské Dieťa v jasličkách. Uvedomujeme
si však, že toto Dieťa je prítomné vo svätej Eucharistii?
Máme aj my, dospelí, vzťah k tomuto Dieťaťu? Veríme, že
Ježiška potrebujeme? Modlíme sa k nemu? Túžime po
ňom? Nájdime si chvíľu popremýšľať o tom, aký je Boží
plán pre náš život. Nie náš plán. Ten Boží. Nezavrhnime
túto myšlienku prirýchlo výhovorkou, že to predsa nikto
nevie, aké plány má Boh s nami. Pomodlime sa k Duchu
Svätému, vytvorme v sebe väčší priestor pre Boha. Priestor pre Krista, ktorý sa má onedlho narodiť. Keď mu to
dovolíme aj v našom srdci, keď ho dáme tieto Vianoce na
prvé miesto, získame omnoho viac, než to, po čom sme
kedy túžili.
A čo si priať? Hádam iba to, aby
sme s väčšou nádejou kráčali
v ústrety budúcemu roku, aby sa
našiel niekto, kto by sňal všetky
starosti z našich pliec, aby sme už
konečne zabudli na všetko negatívne v minulosti nášho života, a aby
v našom srdci zavládol doteraz nepoznaný pokoj.
M. Bušíková

Brána Adventu
Čo sa robí,
čo to vŕzga tak zavčas rána?
Pozrite len,
otvára sa do Adventu brána.
Svätý Ondrej má kľúč od nej,
víta Mikuláša.
Ten oznámi všetkým ľuďom,
že sa blíži spása.

František Malovec, dobrovoľník Dobrej noviny rozpráva o svojich dojmoch z trojmesačného pobytu v Afrike koledníkom a
dospelým. Navštívil nás s prezentáciou 1. decembra v popoludňajších hodinách.
Foto: Pavol Škuta

Zatvorí ju Adam s Evou,
zazvonia na zvonec.
Na Štedrý deň poobede
je Adventu koniec.
Neznámy autor
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Koniec Roka viery
Na Slovensku, keďže sa spojili dve významné výročia, Cirkev
žila množstvom rôznych podujatí – katechéz, stretnutí, konferencií, pútí, Národný pochod za život a množstvo ďalších.
Väčšinu z domácich i svetových aktivít na svojej obrazovke
pravidelne približovala kresťanská televízia LUX.
V našej farnosti sme sa mali možnosť počúvať katechézy, ktoré
v rámci homílií pripravil pán dekan podľa katechéz pápeža Benedikta XVI., ďalej sme sa mohli zúčastniť na pravidelných, takpovediac mesačných akadémiách, približujúcich príchod viery
na naše územia, prerušených iba letnými mesiacmi. Vtedy sme
s našimi pútnikmi, ktorí sa rozhodli pešo absolvovať tristotridsaťkilometrovú cestu k sv. Jakubovi do Santiaga de Compostela,
každý deň intenzívne prežívali s nimi, lebo na čele s pánom dekanom ju prešli aj za nás. Po návrate pripravil p. dekan prezentáciu z púte. Obdivovali sme pútnikov a myslím, že sa nás ich
obeta veľmi dotkla.
Podobnú, tiež vyše 300-kilometrovú trasu absolvovala skupina
pútnikov našej farnosti na bicykloch do Košíc, aby sa, berieme
to tak, že za celú farnosť, zúčastnili na Národnom pochode za
život. O týždeň nám p. dekan znova porozprával o tejto púti
a mnohých milostiach, ktorých sa im počas putovania dostalo.
Pri hodnotení Roka viery nemôžeme zabudnúť na oživenie liturgie zavedením recitovania Nicejsko-Carihradského vyznania
viery v nedele a sviatky. Ako sme sa dozvedeli, nápad vyšiel od
p. dekana, a nie všade sa ho modlia.
Mimoriadnou udalosťou v našej farnosti bolo privítanie relikvií
sv. Cyrila v novembri minulého roku, ktoré postupne vyraziac
z Nitry obišli celé Slovensko. V deň príchodu relikvií farnosť
navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a odslúžil u nás
svätú omšu. Privítaniu relikvií predchádzala modlitba deviatnika
a počas štyroch dní prítomnosti relikvií v našom chráme sa veriaci stretávali s p. dekanom na modlitbách o 8,00, o 12,00,
o 15,00, o 17,00 hodine a po sv. omši.
V adventnom období bývali opäť roráty a boli navštevované
veľkým počtom veriacich. Pred vianočnými sviatkami sme sa
modlili deviatnik, cez Vianoce deti farnosti po siedmykrát koledovali v Dobrej novine, na konci Vianočného obdobia sme mali
v kostole Vianočný koncert.
Od 15. februára sa deti stretávali s p. dekanom každú pôstnu
sobotu na biblických stretkách v CSP a uvažovali spolu
nad evanjeliom nasledujúcej pôstnej nedele. Vo februári sme sa
tiež zapojili do Národného týždňa manželstva, celý týždeň bola
modlitba posv. ruženca obetovaná za manželov a na jeho konci
bola sv. omša za manželov, v ktorej si manželia obnovili manželské sľuby.
7. marca premietol p. dekan deťom v CSP film Josua a premietanie filmov sa viackrát uskutočnilo aj vonku na dvore centra
a boli určené nielen pre deti, ale aj dospelých.
23. marca po spoločnej svätej spovedi pred Veľkou nocou p.
dekan udelil vo večernej svätej omši veriacim sviatosť pomazania chorých.
V pôste sa veriaci vždy v nedeľu modlili stavovské krížové cesty.
Prežili sme osobitne slávnostnú Veľkú noc, vo veľkonočnom
Trojdní sme sa s p. dekanom zúčastňovali na bohatom duchovnom programe mimo svätých omší počas dňa.
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa veriaci opäť modlili
deviatnik. Na Božie telo bola aj tento rok procesia so Sviatosťou
oltárnou okolo kostola.
V máji sa opäť konala Noc kostolov. S prítomnými hosťami ma-

la bohatú umeleckú a duchovnú náplň. Navštívili nás vzácne
hostky z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z Topoľčian sr.
Timea a sr. Kristiána, v podaní tej druhej zaznela nádherná pieseň Panna Maria Jasnogurska v poľštine. Farníčky pripravili obdivuhodne bohaté pohostenie na túto krásnu noc.
5. júla, na slávnosť 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov, kedy sa konala vrcholná slávnosť ich príchodu, sa skupina pútnikov z farnosti vybrala do Nitry na čele s p. dekanom
na bicykloch, niekoľko veriacich na autách a autobusovými
spojmi. Keďže na oslave 1150. výročia príchodu slovanských
vierozvestov na naše územie sa zúčastnilo veľa významných
cirkevných hostí a pútnikov aj zo zahraničia a vysokí štátni predstavitelia, návšteva Nitry bola mimoriadnym duchovným zážitkom v Roku viery.
O niekoľko dní zobral p. dekan koledníkov, miništrantov a iné
deti i niekoľko dospelých na púť do Marianky a na hrad Devín.
Deti boli výletom nadšené, na spiatočnej ceste si dokonca,
a veľmi ochotne, pozreli kostolík na kopci v Dražovciach.
2. júna bolo vo farnosti prvé sväté prijímanie a v ten istý deň
o 17. hod. sme sa zišli na prianie Svätého Otca Františka na
adorácii za pokoj v Sýrii.
Aj v tomto roku boli sväté omše za jubilantov, v piatky sa sv.
ruženec modlili deti, v októbrové nedele sa veriaci stretali na
stavovských modlitbách posvätenia ruženca.
Rok viery bol u nás mimoriadne bohatý na návštevy. Keďže Svätý Otec František je jezuita, pozvali sme jezuitu P. Zahoránskeho SJ z Exerčičného domu v Piešťanoch. Na prvý piatok 4. októbra nás navštívil ďalší jezuita - zodpovedný redaktor časopisu
Posol P. Ján Ďurica SJ. Obetoval vo farskom chráme sv. omšu za
živých i mŕtvych šíriteľov, čitateľov a dobrodincov tohto časopisu. Potom sme tu mali hostí z biskupstva: emeritného biskupa
Mons. Dominika Tótha pri príležitosti Poľovníckych dní, ktorý
slúžil Svätohubertskú sv. omšu pre poľovníkov. Tesne pred jeho
návštevou bol kostol vyzdobený plodmi zeme už po desiatykrát
a dokončené boli reštaurátorské práce na soche Najsvätejšej
Trojice v areáli kostola.
Na sviatok Všetkých svätých sme sa aj tento rok zhromaždili na
cintoríne, aby sme spolu s p. dekanom vzdali úctu tým, ktorí
svojím životom dosiahli svätosť a pomodlili sa za všetkých verných zosnulých.
Prednedávnom tu bol generálny vikár Nitrianskeho biskupstva
Mons. Peter Brodek, ktorý celebroval sv. omšu v rámci rekolekcie dekanátu. Všetci odoberatelia Katolíckych novín ho poznajú
ako autora úvah nad nedeľnými čítaniami v tomto končiacom
sa liturgickom roku a poznáme ho aj ako človeka venujúceho sa
cyrilometodskej problematike.
Zapojili sme sa tiež do 40-dňovej reťaze modlitieb a pôstov za
kňazov. Prvýkrát bola v novembri minulého roka sv. omša za
študentov a pred pár dňami druhá. V Roku viery sa prehĺbili aj
vzťahy s miestnym PZ, čo sa odrazilo na ich brigádnickej pomoci
pri úprave okolia kostola.
Myslím, že môžeme povedať, že sme s celou Cirkvou prežili
veľmi plodný a živý rok. Teraz sa síce oficiálne končí, ale aktívny
život viery nie. Ešte vždy trvá u nás Rok sv. Cyrila a Metoda
a čaká nás ďalší pre nás významný Rok Sedembolestnej Panny
Márie, našej Patrónky. Pán Boh zaplať za všetky prijaté dobrodenia v tomto roku.
Antónia Sigetová

Stránka |3

Putovanie po Mexiku
Štvrtá časť zážitkov z púte v Mexiku.
Necelých 80 km juhovýchodne od Mexiko City sa vypína aktívna sopka ,,Popocatepetl“ a jeho spiaci dvojník sopka Iztaccihuatl. Títo horskí velikáni sa nachádzajú
vo výške 5 426 m a 5 286 m n.m. Je to
druhý a tretí najvyšší vrch v zemi. Väčší je
Pico de Orizaba v štáte Veracruz - 5 747
m a je tretím najvyšším vrchom v Severnej Amerike. Týchto velikánov miestni
obyvatelia s láskou nazvali „Popo a Izta“.
Podľa povesti bol Popo chudobný, ale

statočný mladík, ktorý sa zamiloval do
Mixtli, pôvabnej dcéry náčelníka Mexikov
Tizoca. Popo šiel do boja, lebo chcel získať rad „Orlieho bojovníka - Caballero
Aguila“, ktorým by si zaslúžil ruku krásnej
dcéry náčelníka.
Keď sa Mixtla nevedela dočkať svojho
milého, bála sa, že aj on zahynul v boji
a ona sa musí vydať za ukrutného soka,
sama si siahla na život. Popo sa víťazne
vrátil z bojov a svoju milú našiel mŕtvu.
Vzal jej telo do náručia a vyniesol na vysokú horu v nádeji, že na snehu ožije.
Zostal pri nej
s horiacou
fakľou, aby
na ňu videl.
Obaja sa premenili na
hory Popocatepetl - Dymiaca hora
a Iztaccihuatl
– Spiaca žena. Títo dvaja

hrdinovia nevystupujú len v starých povestiach, ale aj v modernom náboženskom rituáli. Mnohí dedinčania o nich
hovoria ako o živých bytostiach. Hovoria
im ,,don Gregorio a doňa Rosita“. Sú to
hory, ľudia a bohovia zároveň, ktorí prinášajú poliam dážď a úrodu. V období
zberu kukurice sa miestni vyvolávači dažďa modlia na posvätných miestach oboch
sopiek.
Izta je dlhodobo nečinná sopka a nemá
kráter, pripomína svojím tvarom ležiacu
ženskú postavu. Popo začal oproti tomu
v r. 1993 znovu dunieť, chrliť popol a kamene. O rok neskôr vytryskli z jeho zasneženého úbočia žeravé kamene. Z
ohrozených dedín museli evakuovať viac
ako 25 000 ľudí.
Popo býva pre výstupy dlhodobo uzavretý, Izta je otvorená, aj keď výstup na ňu je
dokonca náročnejší.
Nabudúce o Gran Piramide de Tepanapa hlavnej archeologickej lokalite v Cholule,
nad ktorou sa týči Popocatepetl.
Text a foto: Mária Vlasáková

Tohtoroční šesťdesiatnici - jubilanti
po sv. omši
Dolný rad zľava: Iveta Rolincová, Jaroslav
Lendel, Veronika Nemčeková, Eva Šišková
(Gáliková), Eva Pupáková (Hankeová), Marta
Rácová (Vadrnová), Margita Toráčová
Stredný rad: Eduard Balážik, Jana Krajčová
(Sigetová), Viera Manduchová (Martišová),
Magdaléna Moravčíková (Mrázová), Anna
Kováčová (Bíliková), Marta Belejová
(Slobodová), Michal Masrna, Emília Ďurišová
(Krošláková)
Horný rad: Emília Breneserová (Beňovičová),
Edita Kováčová (Ondrejková), Elena Močková (Blahušová), vdp. Ľ. Havran, Katarína
Krajčírová, Ľubomír Mihálik, Mária Varhaníková (Machovičová), Júlia Bednáriková,
MUDr. Gabriela Naňová, Helena Masrnová,
Ľubomíra Čamborová, Mária Fusková
(Rojková), Hana Pinterová
Foto: Róbert Erent

Očakávame
JANUÁR

FEBRUÁR

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, začiatok Roka Sedembolestnej Panny Márie
6. Zjavenie Pána, požehnávanie domov
12. Krst Pána
Vianočný koncert
19. Svätá omša za deti a študentov
od 25.1. do 31.1.2014—Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

8. Ples koledníkov Dobrej noviny
11. Panny Márie Lurdskej—svetový deň chorých
od 10.2. do 16.2.2014 Národný týždeň manželov
16. Svätá omša za deti a študentov
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 1—2/2014
Všeobecný: Aby všetci podporovali pravý hospodársky rozvoj,
ktorý rešpektuje dôstojnosť všetkých národov.

Všeobecný: Aby Cirkev a spoločnosť rešpektovali múdrosť
i skúsenosti starších.

Misijný: Aby kresťania rôznych vierovyznaní napredovali
k jednote, ktorú žiada Kristus.
Úmysel KBS: Aby nový rok, ktorý začíname, bol poznačený
neustálou Božou prítomnosťou v našich rodinách a farských
spoločenstvách.

Misijný: Aby kňazi, rehoľníci i laici spoločne a veľkodušne pracovali na evanjelizácii.
Úmysel KBS: Aby sme pamätali na časté prijímanie sviatostného Krista, ktorý je zálohom večného života.

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ADORÁCIA
V Radošine na prvý piatok od 14. hod. do 17. hod.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Denne — okrem nedele, pol hodiny pred sv. omšou vo farskom kostole
K prvému piatku:
• V Radošine v pondelok od 15.30 do 17.00 hod., v stredu po rannej sv. omši, v piatok od 14.00 do 15.30 hod.
• V Behynciach v utorok od 15.00 do 17.00 hod.
• V Bzinciach vo štvrtok od 16.00 do 17.00 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
JANUÁR 2014
1. Panna Mária Bohorodička
3. Najsvätejšie meno Ježiš
6. Zjavenie Pána—Traja králi

slávnosť
spomienka
slávnosť

12. Krst Krista Pána

sviatok

25. Obrátenie sv. Pavla apoštola
28. Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
31. Sv. Ján Bosco, kňaz

sviatok
spomienka
spomienka

1 . novembra bola tradičná pobožnosť za zosnulých na
miestnom cintoríne.
V nedeľu 17. novembra odslúžil p. dekan sv. omšu za študentov a žiakov. V príhovore oslovil najmä ich, študenti sa
zapojili čítaniami, nesením obetných darov a spevom.
Rok viery sme uzavreli v piatok 22. nov. akadémiou
s prednáškou, vystavenou Sviatosťou oltárnou a modlitbami, požehnaním so Sviatosťou; v sobotu prezentáciou
v kostole, ktorú pripravil p. dekan; v nedeľu na slávnosť
Krista Kráľa oficiálne zasväcujúcou modlitbou k Božskému
Srdcu Ježišovmu a požehnaním s Oltárnou sviatosťou.
V prvú nedeľu mesiaca 1. dec. 2013 po popoludňajšej pobožnosti zavítal do farnosti dobrovoľník Dobrej noviny
František Malovec, ktorý tri mesiace od pol júna do pol
septembra strávil v Keni v centre pre chlapcov z ulice
v Nyieri a podelil sa slovom i obrazom so skúsenosťami
z tohto pobytu. Po prezentácii odpovedal na otázky týkajúce sa života v tejto chudobnej africkej krajine s odlišnou
mentalitou a spôsobom života, o svojej misii a dojmoch
z pobytu.
V nedeľu 8. decembra navštívil našu farnosť nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák, aby celebroval sv. omšu za
zosnulých i živých členov Radošinského naivného divadla
pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku.

Päťdesiatnici po sv. omši

FEBRUÁR 2014
2. Obetovanie Pána—Hromnice

sviatok

3. Sv. Blažej, biskup, mučeník

spomienka

11. Preblahoslavená Panna Mária Lurdská

spomienka

14. Sv. Cyril a Metod, patróni Európy

spomienka

22. Katedra sv. Petra, apoštola

slávnosť

Foto: Róbert Erent

