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Advent je výzva byť tu pre chudobných a ubiedených.

Konať dobro pre večnosť
Ak naše cintoríny veľakrát počas roka zívajú prázdnotou
a opustenosťou, neplatí to o nich v týchto prvých novembrových dňoch, keď sú navštevované ľuďmi omnoho viac ako inokedy. Svedčí o tom žiara sviec, vôňa čečiny a chryzantém. Cestou na hroby našich blízkych môžeme mať rôzne pocity.
Pre niektorých môžu byť miestami, ktoré dýchajú záhrobím, pre
iných sú spomienkami na ľudí blízkych ich srdcu a na pekné
chvíle, ktoré s nimi prežili. Nezabránime občas ani myšlienke,
ktorá kladie otázku o našom vlastnom konci života a odchode
z tohto sveta. A potom deň, ktorý sme chceli prežiť v pekných
spomienkach na zosnulých, stáva sa dňom, ktorý nás ubíja, pretože neradi myslíme na smrť, aj keď dobre vieme, že raz príde
a my nebudeme výnimkou. Aby však myšlienka na odchod
z tohto sveta nebola pre nás postrachom a aby sme sa necítili
v posledných okamihoch nášho života príliš osamelí, je tu príbeh na povzbudenie od Albána Stolza, ktorý nám dodá smelosť
života a posilní našu vieru i dobrotu srdca.
„Žil raz istý muž, ktorý jedného dňa dostal pozvánku na súd.
Obvinený bol z viacerých závažných skutkov. Keď si prečítal
predvolanie, veľmi sa naľakal a od strachu mu srdce začalo biť
rýchlejšie. Čo robiť? Dlho premýšľal. Nakoniec sa vybral ku svojim priateľom a u nich hľadal pomoc. Chcel ich poprosiť, aby
prišli na súd za neho svedčiť, že je nevinný. Tí však, keď počuli
o čo ide, odvrátili sa od neho a robili sa, že ho nepoznajú. Zničený odišiel a šiel ku svojim príbuzným, aj ich prosil, aby išli s ním
na súd a pomáhali mu. Súhlasili a išli s ním, ale iba ku dverám
budovy súdu. Tam si to rozmysleli a ďalej nechceli ísť ani za svet.
Nechali ho samotného a vrátili sa domov. Opustený od všet-

Cesta do neba
Muž zomrie a mieri do neba, no pri nebeskej bráne ho zastaví svätý Peter
a hovorí: “Tu to chodí tak, že potrebuješ
100 bodov, aby si sa dostal do neba. Povedz mi, čo dobré si urobil a ja Ti každý
skutok ohodnotím podľa toho, aký bol
dobrý. Keď budeš mať 100 bodov, tak
môžeš ísť dnu.”
“Fajn,“ hovorí muž, “chodil som každú
nedeľu na svätú omšu.”
“To je dobré,” odvetí svätý Peter, “je to
hodné 2 bodov.”
“Dva body?” vyhŕkne muž prekvapene.
“Dával som tiež 10 % zo všetkých mojich
príjmov na potreby Cirkvi.”
“Super, pozrime sa na to,“ odpovedal
Peter, “to je hodné ďalších 2 bodov. Uro-

kých, ponechaný na milosť a nemilosť sudcovi, pobral sa muž do
budovy súdu. Zrazu mu prišli na pomoc nečakaní pomocníci,
ktorí ho potešovali a uisťovali, že pôjdu s ním k súdu, kde ho
budú obhajovať. Skutočne sa aj tak stalo. Keď začal súd, obhajovali ho tak pevne, tak horlivo sa ho zastávali, že bol oslobodený,
ba dostal ešte aj náhradu!
To nie je príbeh cudzieho človeka, lebo tým mužom je každý
z nás! Pozvánkou na súd je choroba, smrť. Súd – to je Boží súd
a sudcom je sám Boh. Priatelia, ktorí nás v úzkosti zanechajú
práve vtedy, keď sa na nich najviac chceme spoliehať, sú pozemské veci: dom, postavenie, peniaze... Keď človek zomiera, opustia ho, ako by ho nepoznali. Tí, ktorí ho sprevádzali – to sú naši
najbližší, rodina, známi – odprevadia zosnulého až na cintorín,
až ku hrobu, ale potom ho tam nechajú a vrátia sa domov. Ďalej
nemôžu ísť, ani keby chceli. Kto bude teda našimi obhajcami,
ktorí na pravde Božej sa nás budú zastávať? To budú dobré
skutky, ktoré sme vykonali za nášho života. To sú naše modlitby
- všetko to, čo slúži na pozitívne prehĺbenie vzťahu k Bohu a pre
dobro našich blížnych. Jednoducho - všetko dobré, čím obohatíme naše okolie, v ktorom žijeme.
Nech návšteva cintorínov v týchto novembrových dňoch je na
jednej strane zbožnou spomienkou na našich najdrahších a na
strane druhej môže byť povzbudením ku konaniu dobra, aby
sme i my do prostredia, v ktorom žijeme, priniesli žiaru a vôňu
našich cností a tým si vytvárali zásluhy pre večnosť.
Zdroj: Dotyk s novým dňom
V. Judák, D. Argaláš
Spracovala: M. Bušíková

bil si ešte niečo viac?”
“Dva body? To je husté. A čo tak toto:
Začal som rozdávať pôstnu polievku chudobným a pomáhal som v útulku pre bezdomovcov.”
“Perfektné, to je nepochybne hodné ďalšieho bodu.”
“Hmm,” hovorí muž, “bol som ženatý
s jedinou ženou celých 50 rokov a nikdy
som ju nepodvádzal, dokonca ani v srdci.”
“To je krásne,” hovorí Svätý Peter, “to
budú ďalšie 3 body.”
“TRI BODY!?!” hovorí zdesene muž,
“týmto spôsobom je jediná cesta do neba
Božia milosť.”
“Presne tak, vitaj v nebi!”
Zdroj: Internet

Spomienka na mŕtvych
a advent
Po novembri, v ktorom sa venujeme
predovšetkým myšlienkam na mŕtvych, nasleduje Advent – očakávanie
narodenia. Vedľa seba sú dva mesiace
s opačným významom. Najprv myšlienky na koniec, hneď potom na začiatok.
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Vianoce by sme mohli sláviť novým
spôsobom
Pod týmto názvom bola uverejnená v Katolíckych novinách
v roku 2012 úvaha Mons. Viliama Judáka. Spomenula som si na
jeho myšlienky, keď nás už od začiatku októbra v nemenovanej
televízii doslova „bombardujú“ reklamou, kde malý zelený mužík (to má byť mimozemšťan?) vyzýva Ježiška, aby pripravil darčeky. Ale teraz už spomínaná úvaha nášho diecézneho biskupa
Mons. Viliama Judáka.
„Vianoce by sme mohli sláviť novým spôsobom, keby... nebesia
poslali na zem troch anjelov, aby odstránili všetko, čo môže
ľuďom znemožniť „sláviť“ Vianoce už pred Vianocami.
Vianoce by sme mohli sláviť novým spôsobom, keby...
- sme už od októbra „netlačili“ do regálov vianočné pečivo,
- v obchodných domoch už od októbra nezneli do omrzenia melódie srdce zohrievajúcich kolied,
- sme v polovici novembra neinštalovali svetelné reťaze
a vianočné efekty,
- sa vianočné stromčeky objavili až vo vianočnom čase,
- v advente – a nie v inom čase – vypadli deťom z adventných
kalendárov čokoládové dobroty,
- sme si našli čas na adventné roráty,

- nás adventná svieca a spoločná modlitba pri nej napĺňali čarom očakávania,
- v televíznych programoch poukázali na to, že v minulosti bol
advent v podstate pôstnym časom.
Nezabúdajme na to, že vianočné piesne sú spevy o túžbe po
Tom, ktorý príde a pretvorí svet na zdravší a krajší. Sú to spevy
radosti o začiatku spásy pre ľudí. Vnímajme ich ako pozvanie,
aby sme sa stali vianočnými ľuďmi. „Otvorte dvere dokorán“ –
tak sa nám ozývajú.
Historka Martina Bubera hovorí o rabínovi Mendesovi von Kozkovi, ktorý raz učených mužov prekvapil otázkou: „Kde prebýva
Boh?“ Učenci ho vysmiali: „Čo to hovoríte? Veď svet je plný jeho
slávy!“ Rabín odvetil: „Boh prebýva tam, kde ho prijmú.“ Slávením Vianoc chceme Bohu otvoriť nielen dvere, ale aj srdce. Kiežby to na tohtoročné Vianoce bolo po starom i nanovo zároveň!
Adventné obdobie sa spája nielen s radostným očakávaním, ale
aj s hľadaním Boha a túžbou po stretnutí s ním. Je to čas prípravy na slávnosť Narodenia Pána, keď si pripomíname prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí. Prijmime tento čas ako dar,
v ktorom sa obnovíme a zmeníme. Nik nevie, kedy mu Pán pošle „pozvánku“, ale trvalé šťastie praje pripraveným.
M. Bušíková
Zdroj: KN č. 48-2012

Národná púť v Šaštíne
15. septembra sa 65 farníkov a p. dekan Ľ. Havran zúčastnilo na
národnej púti v Šaštíne pri príležitosti Roka Sedembolestnej
Panny Márie. Svätú omšu na priestranstve pred bazilikou celebroval kardinál Jozef Tomko a koncelebrovali slovenskí biskupi
a asi 120 kňazov. Na svätej omši sa zúčastnilo 60 tisíc pútnikov
z celého Slovenska. Na záver sa s otcom kardinálom všetci prítomní pomodlili modlitbu zverenia sa Panne Márii a zasvätenia
sa skrze ňu jej božskému Synovi.

Mons. Viliam Judák celebruje sv. omšu na Diecéznej púti v Šaštíne, druhý sprava p. dekan Ľ. Havran

Diecézna púť v Šaštíne
11. októbra sa uskutočnila púť Nitrianskej diecézy do Šaštína.
Sv. omšu celebroval v bazilike otec biskup Mons. Viliam Judák
a koncelebrovali kňazi diecézy. Na púti sa zúčastnilo 6 tisíc veriacich. Z našej farnosti sa na púti zúčastnilo 45 veriacich, p.
dekan absolvoval púť na bicykli. Naša farnosť sa do slávenia
zapojila nesením obetných darov - 4 veriaci a miništrovaním - 4
miništranti (P. a J. Goryl z Radošiny, 2 bratia Nankovci zo Bziniec).

Manželia Nankovci niesli obetné dary na púti
Foto: M. Bušíková
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Umenie z darov zeme
Pod týmto názvom dva časopisy na Slovensku uverejnili
reportáž z 11-ročnej radošinskej farskej akcie, ktorá sa
koná pri príležitosti pamiatky posvätenia farského chrámu na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra –
z Poďakovania za úrodu.

veľa domácich i cudzích návštevníkov. Po ukončení výstavy
v našom kostole poputovali obrazy do iných farností. A skončili
tak, aby sme na budúci rok mohli zase ďakovať po novom.
A znova krajšie.
–st–
Foto: R. Erent

„Málokto vie, že táto malá dedinka ... sa môže popýšiť ešte jedným prvenstvom (po RND – pozn. red.) – svätými obrázkami,
aké nikde inde na Slovensku nenájdeme.“ Týmito slovami sa
začína reportáž z Poďakovania za úrodu, ktorú rok čo rok pripravujú miestne dobrovoľníčky z plodov polí, sadov a záhrad
dopestovaných a poskytnutých obyvateľmi obce v našom kostole.
Nemáme v tomto síce prvenstvo, ako o tom píšu noviny, ale
úroveň výstav sa za jedenásť rokov tak zvýšila, že asi ani nezaostáva za prvou Novou Baňou. „Vystavené obrazy nie sú zhotovené pomocou štetca a farieb či ihiel a nití..., to všetko vzniklo
len vďaka darom matky prírody. A zvyšok dotvorili šikovné ruky
dvoch radošinských rodáčok, sestier Evy Michalátovej a Anny
Grácovej... Človek by neveril, čo všetko môže poslúžiť pri tvorbe
týchto originálnych umeleckých diel.“ Tieto slová, ktorými
v týždenníku pokračujú, sú pravdivé. My domáci už vieme, že sú
zhotovené z čisto prírodných materiálov, teda z toho, čo nám
Pán Boh požehnal a je to naozaj jedinečný spôsob, ako sa mu
poďakovať.
Okrem spomínaných sestier na zhotovení diela pracovalo aj
tento rok veľa dobrovoľníkov a najmä dobrovoľníčok. Potom
bola výstava desať dní sprístupnená verejnosti. Kostol navštívilo

Tohtoroční jubilanti—50-nici po sv. omši

Ponáhľajme sa, bratia, k svätým!
Svätí nepotrebujú naše pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade v našom záujme, nie v ich. A túžba, ktorú v nás vyvoláva alebo zosilňuje spomienka na svätých, je tešiť sa ich milej spoločnosti a
zaslúžiť si byť spoluobčanmi a spoločníkmi blažených duchov.
Túžia po nás svätí, a my si to nevážime. Čakajú na nás spravodliví, a my si to nevšímame. Hľadajme, čo je hore, myslime na
to, čo je hore. Túžme po tých, ktorí túžia po nás. Ponáhľajme
sa za tými, čo nás očakávajú, so zápalom ducha sa vydajme za
tými, čo na nás čakajú. A máme túžiť nielen po spoločenstve
svätých, ale aj po ich šťastí. Keď túžime po ich prítomnosti,
máme sa horlivým úsilím uchádzať aj o ich slávu. sv. Bernard
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 11—12/2014
Všeobecný: Aby všetci, ktorí trpia osamelosťou, zakúsili blízkosť Boha a podporu ostatných.

Všeobecný: Aby narodenie Vykupiteľa prinieslo pokoj a nádej
všetkým ľuďom dobrej vôle.

Misijný: Aby mladí seminaristi i rehoľníci mali múdrych
a dobre formovaných učiteľov.

Misijný: Aby rodičia boli skutočnými evanjelizátormi, ktorí
budú odovzdávať svojim deťom vzácny dar viery.

Úmysel KBS: Za zomrelých veriacich, aby sme nezabúdali na
našich zosnulých a pomáhali im vyslobodiť sa z očistca.

Úmysel KBS: Aby sme sa s radosťou pripravovali na narodenie Spasiteľa v našom srdci a aby betlehemské svetlo prežiarilo temné stránky našich rodín i spoločnosti.

ADORÁCIA

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V Radošine na prvý piatok od 14. hod. do začiatku večernej sv.
omše.

V piatok 12. septembra pracovali celý deň dobrovoľníci na
výzdobe kostola plodmi zeme.
13. septembra v rámci poľovníckych slávností odslúžil svätú omšu v amfiteátri pod kameňolomom šéfredaktor Katolíckych novín prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. Ako hosť koncelebroval sv. omšu tiež nový správca farnosti Blesovce
vdp. Peter Čiernik.
Na výročie posvätenia farského chrámu 14. septembra nás
navštívili hostia z rehole kapucínov P. Miroslav Kulich, privinciál rehole na Slovensku, ktorý celebroval slávnostnú
sv. omšu, a brat Štefan.
20. septembra odslúžil p. dekan sv. omšu za 60-ročných
jubilantov.
Počas celého októbra sa veriaci stretávali denne v kostole
na modlitbe posvätného ruženca. Každú nedeľu sa modlili
v popoludňajších hodinách stavovský ruženec: 5. októbra
deti - radostný, 12. októbra birmovanci (žiaľ, iba štyria) svetla, 19. októbra misijný – bolestný, 26. októbra matky –
k Sedembolestnej Panne Márii.
18. októbra ďakovali za život vo svätej omši 50-roční jubilanti.
Večerné sv. omše sú od 27. októbra o 17.00 hod.
Ranné sv. omše (roráty) budú od 8. decembra 2014 o 6.00
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 14.30 do 15.30 hod.
• V Behynciach v utorok od 15.30 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

Šesťdesiatnici po sv. omši

NOVEMBER 2014
1. Všetkých svätých

slávnosť

2. Spomienka na všetkých verných zosnulých

spomienka

9. Výročie posvätenia Lateránskej baziliky
sviatok
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emerá20.
sviatok
ma v Nitre
21. Obetovanie Panny Márie
23. Krista Kráľa
30. Prvá adventná nedeľa

spomienka
slávnosť

DECEMBER 2014
6.
7.
8.
14.
21.
24.
25.
26.
27.
28.

Sv. Mikuláš, biskup
Druhá adventná nedeľa
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Tretia adventná nedeľa
Štvrtá adventná nedeľa
Vigília Narodenia Pána
Narodenie Pána
Sv. Štefan, mučeník
Sv. Ján, apoštol, evanjelista
Sv. Rodina, Ježiš, Mária, Jozef

31.

Sv. Silvester I.—pápež, ďakovná pobožnosť na
konci kalendárneho roku

spomienka
slávnosť

slávnosť
sviatok
sviatok
sviatok

Dolný rad sprava: Eva Galanková (Bíliková), Anna Paulíková
(Heráková), Valéria Búbelová (Rajtárová), Marta Masrnová
(Valachová), Marta Novotková, Irena Frťalová (Stískalová), Mária
Kovačiková (Bartošeková), Anastázia Machovičová, Božena Kollárová, Anna Žureková, Libuša Lisová (Krajčírová), Jozef Kučera, Jozef
Miške, Katarína Madaraszová (Grznárová), František Beňovič, Alžbeta Skovajsová, Viktor Štraus
Horný rad sprava: Štefan Haupvogel, Milan Ondrejka, Bohuš Bartošek, Stanislav Vičan, Miroslav Pupák, vdp. Havran, Ladislav Mráz
Foto: R. Erent

