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„Zostať verní evanjeliu a žiť dôsledne podľa neho, to si vyžaduje odvahu“
Svätý Otec František

Je to pravda odveká, šaty robia človeka...
Spoločenská etika platí aj v kostole.
Prichádza obdobie prázdnin a dovoleniek, čas odpočinku
a naberania nových síl. Ale niektorí autori v súvislosti s týmto
obdobím hovoria o rekreácii a nie o odpočinku. Samotné slovo
rekreácia je zložené z dvoch slov – „ Re–creáre“, čo znamená
znovu – tvorenie, alebo znovu – stvorenie. Človek si potrebuje
práve v letnom období znovu obnoviť, znovu vytvoriť svoje fyzické, psychické i duchovné sily. Preto slovo rekreácia je vzhľadom na obnovenie duchovných síl vhodnejšie. Nie je dôležité,
ako nazveme čas voľna, oddychu a naberania síl, ale ako sa
správame na miestach, kde nás nik nepozná.
Doplnenie duchovných síl sa často realizuje v podobe púte.
Návšteva svätých miest u nás alebo v zahraničí má pre obnovenie nášho ducha osobitný význam. Kultúrne pamiatky na pútnických miestach vnímame len vtedy naplno, ak vnímame nielen
ich historickú a estetickú hodnotu, ale aj ich symbolickú
a duchovnú hĺbku. Uvedomujeme si, že pri návšteve kostolov
a svätých miest máme byť i vhodne oblečení? V lete nás horúce
dni lákajú k ľahšiemu oblečeniu, a to sa prejavuje nielen na dovolenkách, ale aj v našom kostole. Predsa si musíme uvedomiť,
že do kostola neprichádzame ako na pláž, či kúpalisko. Nikde na

svete by nás nevpustili do kostola, pokiaľ nie sme vhodne spoločensky oblečení. Určite budú so mnou súhlasiť aj pútnici z našej
farnosti, ktorí navštívili Rím, Svätú zem, ale i pútnické miesta
v Španielsku, Portugalsku, vo Francúzku, či v Poľsku. Návšteva
kostolov spojená s liturgiou je udalosť, ktorá si zaslúži vkusný
odev. Nepatria k nemu krátke nohavice, minisukne, oblečenie
bez rukávov. Je nevhodné plážové, alebo diskotékové oblečenie. Vo Svätej zemi nás nevpustili ani na obhliadku kostolov,
alebo zrúcanín (Kafarnaum, starobylá synagóga ap.), kde pôsobil Pán Ježiš, a nieto ešte na svätú omšu, bez prekrytia ramien.
Naše oblečenie napovedá o tom, akí sme ľudia a aký máme
prístup k posvätným miestam. Správajme sa ako veriaci ľudia,
ktorí vedia, čo je slušné, spoločenské oblečenie.
Niekto múdry napísal: „Obliekanie je ochrana pred vonkajšími
vplyvmi na telo, ktoré som dostal, aby v ňom prebýval Duch
Svätý. Ak mám s Ním osobný vzťah, On ma vedie aj pri obliekaní. Ak ma On vedie, tak moje oblečenie neprovokuje, ale ma
ochraňuje.“
Snažme sa to aj my dodržať.
M. Bušíková

Prvé sväté prijímanie 25.5.2014
Dievčatá zľava: Lenka Ondrejková, Kristína Peleškeiová, Ema Vičanová, Eva Sigetová, Kristína Pavlovičová, Elena Kučerová, Nina Lipárová,
Viktória Laciková Chlapci zľava: Filip Krajčír, Samuel Šugra, Lukas Bartošek, Max Montgomery, Dávi Kampoš, Patrik Štefkovič, Lukáš Krška,
Adam Herák, Patrik Lukáč, Samuel Vadrna, Dávid Kolárik, Peter Kolárik Vzadu: vdp. Ľubomír Havran
Foto: p. Valovič
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Dary zmŕtvychvstania Pána Ježiša
Farská katechéza (podľa homílií 27. 4. a 4. 5. 2014)
Zmŕtvychvstanie prináša štyri veľké dary:
1. odpustenie, 2. vykúpenie, 3. zmierenie, 4. spásu
Prvé dva sú nezaslúženým Božím darom bez nutnosti
spolupráce človeka.
ODPUSTENIE
Za svoje prehrešky proti prírode, láske... má Boh právo sa
na nás hnevať. Stačí sa pozrieť na svet okolo nás. Pomstí
sa nám Boh? Potrestá nás? Nie, prináša nám posolstvo
pokoja a odpustenia. Obetou svojho života prináša dar
svojej lásky, ktorý si nijako nemôžeme zaslúžiť. V očiach
nás ľudí to vyzerá nepravdepodobne, lebo na nezaslúžené
odpúšťanie my sami nie sme zvyknutí. Napriek tomu tento dar dostávame a je to kľúčový dar, lebo bez odpustenia
by nebola ani spása.
VYKÚPENIE
Ak sa človek prehreší a má byť potrestaný, na jeho vykúpenie je treba zložiť kauciu – výkupné. Kto ju zloží za toľké
zlo? Aké veľké musí byť výkupné, keď sa zlo rozmohlo
takmer bezhranične? A komu ju zložiť?
Boh je spravodlivý sudca – teda jemu?
Satanovi, lebo on je pôvodcom zla?
Ak by dostal výkupné Boh, nedostal by vlastne nič, lebo
jemu patrí všetko.
Ak by výkupné dostal satan, bolo by to uznaním podriadenosti Zlému, závislosti na ňom, a teda vlastne podvod.
Svätý Pavol vysvetľuje, komu bolo výkupné zložené.
„Z nášho hriešneho života“ sme boli vykúpení, lebo vlastnými silami sme neboli schopní sa vykúpiť. Ide teda

o človeka, to za náš hriech sme boli vykúpení. Ide teda
o náš narušený vzťah k Bohu, o nás.

Každodenná láska nepozná dovolenku

Názorná ukážka vzniku ozónovej diery.

V jednom letnom tábore pre deti medzi mnohými aktivitami bola aj úloha, aby si deti zložili vlastnú modlitbu. Tu
je jedna z nich, ktorú napísal 14–ročný chlapec.
„Pane, ja sa neviem modliť, nik ma to nikdy nenaučil! Ani
teraz neviem, čo ti povedať. Jestvuješ vôbec? Ak jestvuješ,
prečo sa mi neukážeš? Možno si žiadam priveľa. Končiare,
moria, kvety, celé stvorenie hovorí o tebe, a ja nie som
schopný ťa objaviť. Hovorí sa, že aj láska je dôkazom, že
jestvuješ. Možno práve preto som ťa ešte nestretol. Ešte
ma nik nemiloval, aby som pocítil tvoju prítomnosť. Pane,
daj mi stretnúť sa s láskou, ktorá ma privedie k tebe,
s láskou úprimnou, nezištnou, veľkodušnou a vernou, ktorá by bola tak trochu tvojim obrazom.“
Láska k druhým, či sú to už naše deti alebo naši partneri,
musí byť každodenná. Životná cesta s nimi neznamená
len sviatočné zastavenie, ale je to každodenná cesta lásky, ktorá dovolenky ani prázdniny nepozná.
Autor: Viliam Judák, Dušan Argaláš
Spracovala M. Bušíková podľa: Dotyk s novým dňom

Ďalšie dva dary potrebujú spoluprácu človeka.
ZMIERENIE
Kristova obeta za odpustenie a vykúpenie vzbúreného
človeka prináša zmierenie sa človeka s Bohom. Na zmierenie však je potrebná, ba najrozhodujúcejšia VIERA, a to
nie viera v Boha, ale viera Bohu. Nejde tu o názor, ale najhlbšie presvedčenie. Ľudia, ktorí majú kresťanský názor,
ale chýba im viera, nežijú podľa evanjelia, a ak sa o to pokúsia, je to pre nich úmorná drina, lebo to znamená žiť
a konať niečo, čo je v rozpore s ich najhlbším presvedčením. Preto ak má evanjelium zmeniť naše životy
a premeniť nás na synov a dcéry Boha, musíme mu veriť.
Evanjelium musí byť naším presvedčením až natoľko, že
nám bude pripadať absurdné žiť inak. A to už bez spolupráce človeka nejde.
SPÁSA
Kresťan je človek, ktorý uveril Bohu a zmieril sa s ním.
Spása potom vyžaduje znova sa narodiť, zanechať to, čím
sme boli doteraz, čo sme žili a odznova budovať úplne
nový život.
Mnoho ľudí v kresťanstve zlyháva práve kvôli tomuto. Nie
sú schopní zomrieť tomu, čím boli, snažia sa iba nejako
polepšiť, usilujú sa zladiť evanjelium so svojím životom,
čiže vlastne s hriechom. A to vôbec nejde!!! Potrebné je
zladiť svoj život s evanjeliom. A to je rozdiel. Duchovný
život kresťana je vlastne neustála snaha o pripodobnenie
sa Kristovi.

V týždni od 26. mája do 1. júna sa deti v CSP zúčastňovali
v hojnom počte na akcii Vypni telku, zapni seba, ktorej cieľom
bolo pripraviť pre deti zaujímavý (tentoraz vedecký) program,
ktorý mal deti motivovať vzdať sa tento týždeň televízie a hier
s počítačom, tabletom a mobilom. Každému sa to podarilo aspoň
jeden deň, celkom celých sedem dní vydržal Paľko Goryl
a Rebeka Vatrsková. Ďalším štyrom deťom sa to podarilo šesť dní
a kúsok. Tieto deti dostali mimoriadnu odmenu, drobnejšie darčeky dostali tí, ktorí vydržali jeden až päť dní. Celý týždeň boli
svedkami mnohých pokusov, výbuchov a vedeckých prác
v podaní MUDr. Lanta (Tomáš Vatrska).
Foto: A. Sigetová
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Kto zastaví korupciu
(pýtal sa nedávno Sv. Otec František)
Prinášame niekoľko jeho myšlienok, lebo
s jej dôsledkami sa aj my denne stretávame. Táto téma je stále aktuálna ako pred
tisícami rokov, keď kráľ Achab zatúžil po
Nabotovej vinici.
V novinách mnohokrát čítame: Pred súdom skončil politik, ktorý záhadne zbohatol. Pred súd bol predvedený šéf podniku,
ktorý záhadne zbohatol vykorisťovaním
svojich zamestnancov. Hovorí sa veľa o
cirkevnom hodnostárovi, ktorý sa veľmi
obohatil, a zanechal svoje pastoračné
povinnosti, aby sa staral o svoju moc. Tak
je to so skorumpovanými politikmi, podnikateľmi i cirkevnými hodnostármi. Sú
všade. A treba si povedať pravdu: Korupcia je hriech, ktorý je na dosah ruky a
ktorého sa dopúšťa ten, kto má ekonomickú, politickú či cirkevnú moc nad druhými. Všetci sme pokúšaní korupciou.
Tento hriech je na dosah, pretože keď má
niekto nejakú právomoc, cíti sa byť mocným, cíti sa byť takmer Bohom.
Inak – pokračoval pápež – korupcia vzniká
na ceste za vlastným zabezpečením. Blahobyt, peniaze, moc, samoľúbosť, pýcha
a potom všetko ostatné, vrátane zabitia.
Svätý Otec sa však pýta: „Kto platí za korupciu?“ Ten, kto ti dáva úplatok? Nie,
ten je iba prostredníkom. V skutočnosti
„platia za ňu chudobní“: „Ak hovoríme o
skorumpovaných politikoch či skorumpovaných hospodárskych činiteľoch, kto za
to platí? Platia nemocnice bez liekov,
chorí bez starostlivosti, deti bez vzdelania. Oni sú súčasnými Nabotmi, ktorí platia za skorumpovanosť druhých. A kto
platí za korupciu nejakého cirkevného
hodnostára? Za tú platia deti, ktoré sa ani

nevedia prežehnať, ktoré nepoznajú katechizmus, ktoré nie sú vedené. Platia za ňu
chorí, ktorých nikto nenavštívi. Platia
chudobní. Na korupciu doplácajú chudobní, chudobní materiálne i duchovne.“
Naproti tomu, hovorí Svätý Otec, „jediný
spôsob, ako sa dostať z korupcie, jediný
spôsob, ako zvíťaziť nad pokušením, nad
hriechom korupcie, je služba“. Pretože,
ako hovorí, „korupcia pochádza
z arogancie“.
Prevzaté z internetu

Modlitba starého človeka zo
16. stor.—stále aktuálna
Pane, ty vieš, že deň za dňom starnem
a jedného dňa budem starý. Chráň ma
pred domnienkou, že musím pri každej
príležitosti a ku každej téme niečo povedať. Zbav ma veľkej náruživosti chcieť
dávať do poriadku záležitosti druhých.
Nauč ma, aby som bol ochotný pomáhať,
ale aby som pritom nevŕtal a nerozkazoval. Nauč ma, aby som mlčky vedel
znášať choroby a ťažkosti. Pribúda ich
a chuť hovoriť o nich z roka na rok rastie.
Tiež sa neodvážim prosiť o lepšiu pamäť.
Nauč ma obdivuhodnej múdrosti vedieť
sa mýliť. Drž ma, aby som bol, ako je to
len možné, láskavý. Starý frfloš je korunné dielo diablovo. Nechcem sa sťažovať,
ale tebe to, Pane, hovorím: Bojím sa staroby. Nemôžem zastaviť čas. Daj môjmu
srdcu silu, aby som život prijal tak, ako ho
ty riadiš. Nie mrzuto, nie ľútostivo, ako
odchádzajúci, ale ako vďačný a pripravený na všetko, k čomu ma ešte povolávaš. A k tomu mi daj všetku silu srdca.
Amen.
(Modlitba pripisovaná sv. Františkovi Saleskému (1567- 1622))

Sviatok Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi
V našej farnosti sa vníma tento sviatok
ako mimoriadny prejav úcty ku Kristovi
prítomnému v Oltárnej sviatosti. V tomto
roku pripadol na 19. júna. Po večernej
svätej omši sa konal sprievod k štyrom
oltárikom, ktoré zhotovili obetavé farníčky v okolí kostola. Na ich príprave sa podieľajú štyri skupinky už viac rokov: 1. M.
Bušíková, G. Pavlisová, M. Vlasáková
a chlapci z KKP; 2. manželia Bittnerovci; 3.
p. Gábrišová (osobitne chválime, lebo už
má 80 rokov) s D. Vlasákovou; 4. I. Chochulová a Z. Pánska. Deň pred slávnosťou
dobrovoľníčky i p.
dekan dôkladne
pripravili cestu, po
ktorej
Sviatosť
prechádzala. Na
dôkaz úcty zdobili
cestu pred sprievodom dievčatá
s košíkmi plnými
lupienkov kvetov.
Foto: R. Erent

Prosebný deň
Po svätej omši 27.
mája sa veriaci
v sprievode vybrali
za obec na čele
s krížom, p. dekanom a asistenciou,
aby symbolicky
prosili za úrodu.
Pán dekan požehnal polia na všetkých svetových
stranách.

Foto: M. Escherová

Sv. omša za 80-ročných jubilantov

60 rokov spoločného života manželov Kaffkových
Foto: M. Kaffka ml.

Horný rad, z ľavej strany: Augustín Madarász, Dominik Mitošinka,
vdp dekan Ľubomír Havran, František Slávik
Dolný rad, z ľavej strany: MUDr. Irena Kouřilová (r. Banáková), Valéria Sigetová (r. Oravcová), Zuzana Božíková (r. Trnovcová), Gagriela Kunová (r.
Balažiková), Marta Kršková (r. Tomašovičová), Filomena Detková (r. Octová), Emília Goňová (r. Machovičová), Anna Antalíková (r. Malečíková), Jozefína Gábrišová (r. Božíková)
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 7—8/2014
Všeobecný: Aby šport vždy bol príležitosťou na ľudské bratstvo a rast.

Všeobecný: Aby utečenci, ktorých násilie prinútilo opustiť
domovy, našli veľkodušné prijatie a ochranu svojich práv.

Misijný: Aby Duch Svätý podporoval prácu laikov, ktorí ohlasujú evanjelium v najchudobnejších krajinách.
Úmysel KBS: Aby čas dovoleniek a prázdnin bol naplnený vnútorným pokojom a oddychom.

Misijný: Aby kresťania v Oceánii radostne ohlasovali svoju
vieru všetkým ľuďom tohto regiónu.
Úmysel KBS: Aby sa ľudia stali navzájom misionármi lásky,
spravodlivosti a pokoja.

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ADORÁCIA
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 16.30 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 16.30 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
JÚL 2014
2.
3.
5.
11.
16.

Návšteva Panny Márie
Sv. Tomáš, apoštol
Sv. Cyril, sv. Metod, slovanskí vierozvestovia
Sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy
Preblahoslavená Panna Mária Karmelská
Sv. Andrej Svorad a sv. Beňadik, pustovníci, patróni
17.
Nitrianskej diecézy
23. Sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy

sviatok
sviatok
slávnosť
sviatok
spomienka

25. Sv. Jakub, apoštol

sviatok

26. Sv. Joachim a sv. Anna, rodičia Panny Márie

spomienka

sviatok
sviatok

AUGUST 2014
1. Sv. Alfonz Mária Liquori, učiteľ Cirkvi
4. Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v
5.
Ríme
6. Premenenie Pána

spomienka
spomienka
spomienka
sviatok

9. Sv. Terézia Benedikta z kríža, spolupatrónka Európy sviatok
14. Maximilian Mária Kolbe, kňaz, mučeník
spomienka
15. Nanebovzatie Panny Márie
slávnosť

3. mája boli miništranti dekanátu na púti miništrantov
v Šaštíne.
3. mája sa konala farská katechéza vedená p. dekanom vo
farskom kostole.
10. mája bolo 35 koledníkov a sprevádzajúcich osôb na
Misijnej púti v Rajeckej Lesnej.
17. mája dopoludnia bola katechéza pre birmovancov v
rámci prípravy na prijatie tejto sviatosti. Otvorená bola
pre celú farnosť a zúčastnilo sa na nej aj niekoľko dospelých.
17. mája o 16. hod. bola sv. omša obetovaná za 80ročných jubilantov a po nej posedenie plné spomienok v
Klube dôchodcov. Pre Jubilantov ho pripravili B. Kmentová, M. Prachárová a G. Bartovičová.
V dňoch 19. a 20. mája premietol pán dekan v rámci vyučovania náboženstva upútavku na tohtoročnú akciu Vypni
telku, zapni seba.
25. mája tretiaci po intenzívnej príprave v rámci náboženstva prvýkrát prijali Kristovo telo tajomne prítomné v hostii (foto na 1. strane).
29. mája na slávnosť Nanebovstúpenia Pána sa začali veriaci v kostole spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému
a denne sa ho modlili až do soboty 7. júna.
31. mája bola ďalšia z katechéz pre birmovancov, veľmi
zaujímavá a účastníkov z radov dospelých bolo na nej
viac.
1. júna si 60 rokov spoločného života pripomenuli a Pánu
Bohu poďakovali manželia Kaffkovci. Obnovili si manželské sľuby.
12. júna sa v Cirkvi—aj v našej farnosti, slávil novozavedený sviatok Nášho Pána Ježiša, najvyššieho a večného kňaza.
14. júna v rámci turistického pochodu k rotunde sv. Juraja
robil p. dekan ďalšiu z katechéz birmovancov. Pre budúcich členov farského spoločenstva bol tento spôsob katechézy podľa jeho slov veľmi vydarený.
V stredu 18. júna sa zišli početní veriaci na brigáde, dôkladne vyčistili okolie kostola pred blížiacim sa sviatkom
Božieho tela.
19. júna sa konala po sv. omši procesia s Oltárnou sviatosťou okolo kostola. Na príprave oltárikov sa podieľali viacerí veriaci—viacroční dobrovoľníci.
28. júna v Behynciach sa konala z iniciatívy vdp. Ľ. Havrana ako dekana olympiáda pre miništrantov a koledníkov
DN z celého dekanátu.
V nedeľu 29. júna bola sv. omša obetovaná za žiakov, študentov a pracovníkov školy ako poďakovanie za uplynulý
školský rok. Žiaci ZŠ niesli ako obetné dary prebytočné
školské potreby, ktoré zozbierali na pomoc žiakom rómskej osady na východe Slovenska.

