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Pane, sprevádzaj nás v novom školskom roku svojou milosťou. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Leto v znamení pútí

C

elé dva letné mesiace sa v našej farnosti niesli
v znamení pútí. Pútí ozajstných, spojených s námahou
kráčania alebo šliapania do bicyklových pedálov. Tento spôsob putovania v poslednom čase začína znova ožívať.
Rok Sedembolestnej Panny Márie podnietil mnohých
k putovaniu do národnej baziliky v Šaštíne. Šaštín nie je od
Radošiny príliš vzdialený, spojmi je to krásny výlet na jeden
deň, ale zdolať trasu pešo trvá tri dni, ako sa môžeme dočítať vnútri prílohy. Pútnici našej farnosti sa na podnet pána
dekana, ktorý miluje bicyklovanie, rozhodli predĺžiť si cestu
do Šaštína tiež tak, že prekonali na bicykloch do cieľa niečo
cez 640 km až z Gaboltova na východe Slovenska. Šli jednou
z dvoch už oficiálnych mariánskych trás – severnou, druhá je
južná. O zážitkoch z tejto púte sa dočítate od tých, ktorí ju
zdolali. Okrem toho píšeme o púti detí, ktorú každý rok pre
koledníkov Dobrej noviny a miništrantov pripravuje pán dekan. Táto púť síce len symbolicky bola tri kilometre pred Šaštínom pravá pešia, ale v deťoch, ako sa z ich úst dozviete,
zanechala hlbokú odozvu.

„Putujem spokojný, šťastný
cez krajiny, ...“
(sv. František)
Prežívame Rok Sedembolestnej Panny
Márie. Na jar, pri návrhoch aktivít venovaných tomuto roku, padol návrh
prejsť pešo z Radošiny do Šaštína. Myšlienka ma zaujala. Prečo si neskúsiť
putovanie na Slovensku a nevytvoriť
vlastnú pútnickú cestu? V júni sme si
stanovili termín (11.–13. august)
a postupne sme začali plánovať. Trasu
sme rozdelili na tri etapy: Radošina –
Prašník, Prašník – Senica, Senica –
Šaštín. V Prašníku a v Senici sa nám
podarilo nájsť aj turistické ubytovanie,
čím sme mali základné potreby cesty
zabezpečené. Spoločný úmysel púte
sme sa rozhodli obetovať za našu farnosť a všetkých farníkov.
Naše putovanie sme „odštartovali“
svätou omšou za naše farské spoločenstvo a plní odhodlania sme sa vydali na
cestu za Sedembolestnou Pannou Máriou. Trasa viedla hlavne lesnými
a málo využívanými cestami.
Z Radošiny cez Čertovu pec, Plešiny,
Banku do Piešťan, ďalej do Vrbového

Niektorí veriaci našej farnosti sa na púti k Sedembolestnej
zúčastnili už štyrikrát. Návšteva našej Patrónky je v jej Roku
spojená s úplnými odpustkami pre nás alebo pre duše
v očistci. A pešie či bicyklové viacdňové putovanie vyžaduje
silnú vôľu, obetu, prekonávanie nepohodlia, fyzickú
i psychickú námahu. Zrejme nie iba o tej najznámejšej púti
do Santiaga de Compostela platí, že tu človek spozná sám
seba a získa tým mnoho milostí už len účasťou na nej. Príspevky o zážitkoch z nich o tom svedčia.
Je veľa takých, ktorí by takúto námahu už nezdolali. Pre nich
je pripravená možnosť zúčastniť sa na Národnej púti k našej
Patrónke priamo v deň jej sviatku 15. septembra autobusom. V ten deň bude Slovensko zasvätené Panne Márii.
O účasť na tejto mimoriadnej udalosti prejavilo záujem okolo
šesťdesiat veriacich. Tým sa, samozrejme, púte nekončia.
Ďalšia možnosť sa ponúka 11. októbra, kedy sa koná diecézna púť a ďalšie je možné vykonať si aj individuálne.
Antónia Sigetová

a okolo vodnej nádrže Čerenec do
Prašníka (29,5 km). Už vtedy nám
bolo jasné, že sme založili novú tradíciu putovania z Radošiny do Šaštína. Druhý deň sme po miestnych
lesných cestách a modrej turistickej
značke doputovali do Brezovej pod
Bradlom a kopírujúc hlavnú cestu
cez sedlo Prietrž do Senice (33,5
Šaštínska Madona
km). Deň sme ukončili svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny
Márie, kde počet miništrantov - ako
povedal Juraj - nemal konca kraja.
Tretí deň bol ráno dosť daždivý, ale
odhodlaní doputovať k našej Patrónke, sme sa vydali cez Šajdíkove
Humence do Borského Mikuláša
(po ceste, ktorú tvoril hlavne šaštínsky piesok) a odtiaľ opäť po hlavnej
ceste až do cieľa (19 km). SpoločSkupina peších pútnikov z Radošiny do Šaštína
nou svätou omšou, aj s ostatnými pútnikmi, sme predniesli všetky naše pros- stretli sme veľa zaujímavých a inšpiruby Panne Márii, aby orodovala za nás júcich ľudí, oddýchli si (nohy síce boleli,
u svojho Syna. Cesta domov už bola ale hlava bola čistá). Bol to úžasný
rýchla – vlak, autobus a záverečné po- „doping“ do ďalších dní. Dovidenia
ďakovanie pri soche Panny Márie o rok, priatelia.
v Radošine.
Prežili sme krásne tri dni, obdivovali
všetky tie Božie diela, navzájom sme sa
Text a foto: Hanka Gorylová
obdarovali rozhovormi, skúsenosťami,
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Farská cyklopúť z Gaboltova
do Šaštína
Na najznámejšej pútnickej ceste do Santiaga de Compostela
z roka na rok pribúda pútnikov. Aj zo Slovenska. Práve táto cesta bola inšpiráciou pre vytvorenie pútnickej cesty aj u nás. Slovenská mariánska cesta začína v druhom najvýznamnejšom
východoslovenskom pútnickom mieste Gaboltov pri Bardejove
a končí v meste s národnou svätyňou Šaštín - Stráže. Má dve
trasy: severnú a južnú, obidve prechádzajú miestami spojenými
s mariánskou úctou. Rok 2014 je vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny Márie, aj to je jeden zo silných dôvodov túto
cestu absolvovať. Rozhodol sa tak urobiť aj vdp. Ľubomír Havran, náš duchovný otec a zrejme najlepší radošinský cyklista, ku
ktorému sa pridali ďalší štyria pútnici, a tak sa 21 . júla
v Gaboltove mohla začať farská cyklopúť. Vyzbrojení dobrým
úmyslom aj bicyklami, v horúci letný deň, šliapal tento malý
pelotón do miesta prvej zastávky na severnej trase, ktorým bol
Bardejov s nádherným chrámom sv. Egídia. Neskôr slnko vystriedal dážď a ten pútnikov sprevádzal aj do miesta prvého
nocľahu, mesta pod Mariánskou horou - Levoče. Tatry sa na
druhý deň ešte schovávali za mrakmi, Liptov prekvapil pomerne
pohodlným terénom, zato kopec Huty pred Zubercom bol niečo
ako „peklo severu“. Dobre sa po jeho zdolaní oddychovalo
u skvelej hostiteľky v cieli druhej etapy - oravskom Námestove.
V tretí deň pútnikov očarila dedina s orlojom Stará Bystrica
(príklad ako sa z obyčajnej dediny dá vďaka dobrému nápadu
vybudovať lákavé turistické centrum), ale najmä nádherná
oravská a neskôr kysucká príroda, v ktorej sa ani nedá nemyslieť na Stvoriteľa. Vrcholom tretieho dňa bolo pútnické miesto
Turzovka, položené vysoko v kysuckých horách. Pohostinní ľudia žijú aj v Kotešovej, z ktorej sa na štvrtý deň v príjemnom
počasí a nepríjemnej premávke, podarilo celej skupine prejsť

cez Bytču, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjavu, Senicu do
cieľa – k Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (154
km). Neopísateľne skvelý pocit. Ten pretrval aj v posledný deň
púte, kde po modlitbe v bazilike všetci účastníci dostali z rúk jej
rektora certifikát o absolvovaní púte. A potom cesta domov cez
Brezovú pod Bradlom, Piešťany, posledné stúpanie na Havran, spoločná radosť a fotka doma, pred radošinským kostolom.
V nohách únava, v dušiach úľava. Tých okolo 640 km v sedle
bicykla naprieč Slovenskom je nezabudnuteľným zážitkom. Nielen z krásnych miest, chrámov či prírody, to by bol iba zážitok
turistický. Putovanie vám v prípade dobre zvoleného úmyslu
i spoločenstva môže dať oveľa viac. Úžasný pocit spolupatričnosti, keď sa na druhého dá absolútne spoľahnúť a kde pomôcť
nerobí problém, ale radosť. Zážitok z na prvý pohľad náhodných stretnutí, napríklad s človekom, čo prejde kus cesty navyše, len
aby vám
ukázal
kratšiu
cestu, či s
ľuďmi, čo
celkom
nezištne
otvoria
svoj dom
i srdce
pútnikom. Máte čas v tichu rozmýšľať, chuť počúvať pozornejšie a hovoriť
viac od srdca. Zrazu tá námaha má zmysel a bolesť je nepodstatná. Hľadáte cestu do cieľa a seba zároveň. Dni na júlovej
cyklopúti radošinskej farnosti boli dňami mimoriadne požehnanými. Vďaka za ne.
Mária Escherová
Foto: Peter Havran

Miništrantsko
Miništrantsko--kolednícka púť do Šaštína

Prvá púť – Nitra 5. júla
Už tradične sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda organizuje z našej
farnosti cyklistická púť do Nitry. 5.júla 2014 sa malá skupina
pútnikov pod vedením vdp. dekana Ľubomíra Havrana zúčastnila Cyrilo-metodskej národnej púte na Svätoplukovom námestí.
Hlavným celebrantom bol Mons. Stanisław Budzik, lublinský
arcibiskup – metropolita. Prítomní boli aj slovenskí biskupi, vrátane nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Všetci radošinskí pútnici, obohatení o duchovný zážitok, prišli šťastne do cieľa.
M.E.
Foto: vdp. Havran

Každoročne miništranti a koledníci putujú na niektoré z pútnických miest Slovenska. Tento rok sme putovali do Národnej baziliky v Šaštíne, pretože je Rok Sedembolestnej Panny Márie
a táto bazilika je zasvätená Patrónke Slovenska - Sedembolestnej Panne Márii.
V utorok 5. augusta o 7. hod. sme sa zhromaždili pred kostolom, nastúpili do autobusa a vydali sme sa do Šaštína. Cestou
nám pán dekan udelil požehnanie pútnikov a na putovanie sme
sa pripravili modlitbou radostného ruženca. V krátkosti sme sa
dozvedeli o udalosti, ktorá sa stala pred 450 rokmi a o histórii
tohto pútnického miesta. Ďalej sme si rozprávali každý o svojich
zážitkoch z prázdnin.
Keď sme prišli do dedinky pred Šaštínom s menom Borský Mikuláš, vystúpili sme, a aby sme dodržali tradíciu našich predkov,
ktorí putovali pešo, a tak prinášali obetu, aj my sme (asi 3,5 km)
putovali pešo. Po skončení nášho putovania, v parčíku pred bazilikou, sme sa občerstvili zo zásob, ktoré nám pripravili naše
starostlivé mamičky. Krátko po jedenástej sme sa presunuli do
baziliky a pred sochou Sedembolestnej Panny Márie sme sa
pomodlili sedembolestný ruženec, potom nasledovala spoločná
svätá omša so sestričkami - misionárkami lásky, a s ich zverencami - chorými a opustenými z Bratislavy. Po svätej omši bola
prestávka na obed a zmrzlinu. Po obede sme si v parku pred
bazilikou rozložili krížovú cestu so siedmimi zastaveniami.
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Putovanie po Mexiku

Cuarnavaca a Taxco

Cuarnavaca boli exkluzívné kúpele pre
aztécku šľachtu a dodnes priťahujú bohatých a slávnych turistov, ktorí tu majú
svoj druhý domov na víkendy
a prázdniny. Kňazi a šľachta sa odtiaľto
vydávali na púte do Teotihuacánu tak,
ako aj súčasní turisti a ticho žasnú nad
prastarými kultúrami, ktorých pôvod je
stále zahalený rúškom tajomstva. Mesto
Cuarnavaca dostal darom od španielskeho kráľa Karla V. Hernán Cortéz. Zachoval
sa aj palác, ktorý bol pre neho vybudovaný a neskôr jeho interiér vyzdobil nástennými maľbami Diego Rivera. Svoje sídlo
tu mal aj Maximilián Habsburský, aj banský magnát z Taxca Jose de la Borda. Názov mesta znamená v jazyku Nahuatla ,,lesnaté údolie“.
Taxco. Žili tu indiáni z kmeňa Thalhuaica,

ktorí svojim aztéckym vládcom vyplácali
dávky v zlate a v striebre. Španieli tu
otvorili bane na ťažbu zlata a striebra.
Dnes sa ich ťažbou a spracovaním živí až
80 % obyvateľov mesta. Odhaduje sa, že
je tu asi 1000 dielní na spracovanie
striebra a ďalšia tisícka je predajcov.
Dominantou tohto strieborného mesta je
nemenej zlatom zaplavený kostol Iglesia
de Santa Prisca. Kostol je z ružového mramoru a je zasvätený málo známej rímskej
mučenici z 3. stor. n.l., ktorú ako 13ročnú hodili do arény levom. Keď ju levy
nezožrali, sťali ju mečom. Bohato zdobený kostol bol financovaný banským magnátom Jose de la Borda. Meno Prisca mala aj jeho matka. Keď mu bolo vyčítané
bohatstvo, ktoré sem nazhromaždil
a mohol ho použiť aj inak, dal odpoveď:
Boh dal Bordovi - Borda dá Bohu. Známy
je aj svojou dobročinnou činnosťou. Dal
postaviť nemocnice a útulky pre chudobných. Veľa bohatstva rozdal chudobným.
V tomto kostole sa údajne nachádza 23
ton zlata a okrem osvetlenia je všetko
pôvodné. Hlavný oltár je zasvätený Nepoškrnenému počatiu Panny Márie. Ľavá
strana tohto kostola bola postavená pre
indiánskych obyvateľov mesta. Nachádza
sa tu neobvyklý kríž. Na ňom má Kristus

zdvihnuté ruky nad hlavu a klince nie sú
v dlaniach, ale v zápästiach. Nohy má na
kríži pribité samostatne. Väčšina malieb
v kostole je dielom ,,mexického Michelangela“ Miguela Cabrery (1695-1768).
Taxco nazývajú aj mexickou Florenciou,
aj keď sa skôr podobá na stredomorské
mesto. Podľa mestského nariadenia sa
biele budovy s červenými strechami nesmú stavať vyššie ako 3 podlažia nad
úrovňou terénu. Nádherný pohľad na
mesto je z kopca Templo de Guadalupe,
na ktorý sa dostaneme po strmých uličkách. Súčasťou kopca je aj socha Krista v
nadživotnej veľkosti s rozpätými rukami,
ako ich všetkých ochraňuje.
Pohľad na sochu Krista

(Nabudúce už budeme v Acapulku)
Text a foto: Mária Vlasáková

Starší sme sa predmodlievali a mladší zase pomáhali s nosením
pútnického kríža. O tretej hodine sme sa pomodlili v bazilike
Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Po malej pauze sme už išli domov. V autobuse sme sa Bohu poďakovali za krásne prežitý deň s Bohom.
Ako pán dekan neskôr povedal, bola to najlepšia púť detí
a môžu byť rodičia na nás pyšní, ako sme sa vzorne správali.
A vraj zázraky sa nedejú...
Juraj Goryl

Detskí pútnici pred bazilikou v Šaštíne

Modlitba krížovej cesty k Sedembolestnej Panne Márii na
púti koledníkov a miništrantov v Šaštíne.
Foto: M. Bušíková, A. Beňová
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 9—10/2014
Všeobecný: Aby mentálne postihnutí dostali lásku a pomoc,
ktorú potrebujú pre dôstojný život.
Misijný: Aby kresťania, inšpirovaní Božím slovom, slúžili chudobným a trpiacim.
Úmysel KBS: Aby sa učitelia, študenti, žiaci a zamestnanci škôl
v nastávajúcom školskom roku usilovali vnášať do svojho prostredia prvky kresťanskej kultúry.

Všeobecný: Aby Pán daroval pokoj tým častiam sveta, ktoré
sú najviac týrané vojnou a násilím.
Misijný: Aby svetový deň misií v každom veriacom znovu
roznietil nadšenie pre prinášanie evanjelia do celého sveta.
Úmysel KBS: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou
prispievalo k väčšej jednote kresťanov a vernosti rímskemu
veľkňazovi.

ADORÁCIA

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V Radošine na prvý piatok od 15. hod. do začiatku večernej sv.
omše.

♦ 5. júla bola skupinka veriacich na púti v Nitre na bicykloch. Najmladší pútnik bol dvanásťročný Andrej Lukačovič
♦ 21. až 24. júla skupina piatich veriacich na čele s p. dekanom na cyklopúti severnou mariánskou cestou z Gaboltova do Šaštína. Prešli obdivuhodných 640 km.
♦ 2. augusta odslúžil vdp. Havran sv. omšu za 70-ročných
jubilantov. Po jej skončení bola Fatimská sobota.
♦ 5. augusta boli na púti v Šaštíne organizovanej p. dekanom miništranti a koledníci
♦ Od 11. do 13. augusta sa vydali na pešiu púť piati veriaci a
p. dekan z Radošiny do Šaštína. Najmladším peším pútnikom bol štrnásťročný Jurko Goryl.
♦ 14. augusta podarovala Mária Gabrhelová poťahy na stoličky pre svadobné obrady v kostole
♦ 31. augusta celebroval duchovný otec Ľubomír Havran
svätú omšu za žiakov, študentov a ostatných pracovníkov
školy pred začiatkom nového školského roka—Veni Sancte

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 16.30 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
SEPTEMBER 2014
8. Narodenie Panny Márie

sviatok

12. Najsvätejšie meno Panny Márie

spomienka

13. Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka

14. Povýšenie svätého Kríža

sviatok

15. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska slávnosť
Sv. Emerám, biskup a mučeník—titul katedrály
22.
spomienka
Nitrianskej diecézy
27. Sv. Vincent de Paul, kňaz
spomienka
29. Sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli

sviatok

30. Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

spomienka

OKTÓBER 2014
1. Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cikvi

spomienka

2. Sv. anjeli strážcovia

spomienka

4. Sv. František Assiský
7. Ružencová Panna Mária
Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka
15.
Cikvi
16. Sv. Margita Mária Alacoque, panna

spomienka
spomienka

spomienka

17. Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

spomienka

18. Sv. Lukáš, evanjelista

sviatok

28. Sv. Šimon a Júda, apoštoli

sviatok

spomienka

Sedemdesiatnici po sv. omši:
1.rad zľava: Marta Benková rod. Šugrová, Mgr. Marta Rusková, Ing.
Gertrúda Kružliaková rod. Bullová, Mgr. Anna Mongelová rod. Briganová, Mária Kučerová, Alžbeta Balážiková rod. Biliková, Etela Gálová
2. rad zľava: Mgr. Margita Baráthová, Gabriela Ďaďanová rod. Marušicová, Emília Šranková rod. Sigetová, Ladislav Kučera, Irena Kučerková rod. Madarászová, MUDr. Jozef Kočajda, Marta Kršková rod.
Štepková, Katarína Velebová rod. Močková, Veronika Chudá rod.
Mrázová, Mária Moravčíková rod. Horáčiková, Mgr. Mária Escherová
3. rad zľava: Stanislav Štepka, vdp. Ľubomír Havran, PaedDr. Dušan
Kolník, Mária Krajčírová rod. Ondrejková, Stanislav Jurčo, Ján Murzyňski
Foto: Róbert Erent

