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Nech Jubileum pomôže našej mysli a nášmu srdcu pocítiť na dotyk ruky nasadenie Boha pre každého jedného
z nás, a vďaka tomu premeniť náš život na angažovanosť milosrdenstva voči všetkým.
Pápež František

Drahí bratia a sestry!
Prežívame Mimoriadne jubileum milosrdenstva, ktoré vyhlásil pápež František,
rímsky biskup, sluha sluhov Božích, bulou
Misericordiae vultus 11. apríla 2015.
Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra
2015 a skončí 20. novembra 2016, je
myšlienka „Milosrdní ako Otec“.
Využívam príležitosť podeliť sa s Vami
o krásne myšlienky, ktoré by sme si mali
všimnúť a prijať do srdca pri tejto príležitosti. V spomínanej bule Svätý Otec píše:
„Vždy potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Je prameňom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou
našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré
zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.
Milosrdenstvo je definitívny a najvyšší
čin, ktorým nám Boh prichádza v ústrety.
Milosrdenstvo je najzákladnejší zákon,
ktorý prebýva v srdci každého človeka,
keď s úprimným pohľadom hľadí na brata, ktorého stretáva na ceste života. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha a
človeka, pretože otvára srdce nádeji, že
sme navždy milovaní napriek ohraničeniu
nášho hriechu.

Relikvie sv. Terézie
v Radošine

Foto: R. Erent

Predposlednú noc svojho putovania po
Slovensku z 22. na 23. januára 2016 strávili relikvie sv. Terézie z Lisieux u nás
v Radošine. Stalo sa tak na podnet moderátora Komunity Kráľovnej pokoja P.
Branka Tupého, ktorý zabezpečoval ich
putovanie po Slovensku. Komunita sídli
v Biskupskom kaštieli v Radošine a sv.
Terézia je jednou z jej troch patrónov.
22.1. o 20. hod. priviezlo špeciálne auto
relikvie so sprievodom z Trenčína, aby
strávili noc v kaplnke kaštieľa. Po slávnostnom privítaní v nej nasledovala

Sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie
povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na
milosrdenstvo, aby sme sa aj my sami
stali účinným znamením Otcovho pôsobenia. Preto som vyhlásil Mimoriadne
jubileum milosrdenstva ako milostivý čas
pre Cirkev, aby sa stalo svedectvo veriacich silnejším a účinnejším.
Nech sa Cirkev stane hlasom každého
muža a každej ženy a nech s dôverou a
bez prestania opakuje: «Rozpomeň sa,
Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov» (Ž 25,6).
(Misericordiae vultus 2,3;25)
Sv. Ján Pavol II. počas kanonizácie sv.
Faustíny povedal, že tajomstvo Božieho
milosrdenstva je výzvou, aby sme videli
„opravdivú tvár Boha a opravdivú tvár
človeka“. Prežívanie Božieho milosrdenstva je teda spojené s predstavovaním
portrétu Boha, aký nám bol daný v Božom zjavení, v Biblii. Toto je východiskový
bod k vytváraniu správneho obrazu Boha
vo svojom srdci aj v dušiach našich bratov
a sestier. Všetci sme stvorení na jeho
obraz a podobu.
Boha poznávame v objavovaní jeho vlastností. Je ich mnoho. Často hovoríme
o najdôležitejších z nich: Je všemohúci,
všetko vidí, všetko vie, je všade prítomný,

je stvoriteľ a zákonodarca, dobrý, svätý,
spravodlivý sudca, milosrdný, milujúci...Treba ich nie len vidieť, ale i zharmonizovať. Prílišné zdôrazňovanie jednej
črty na úkor druhej je nebezpečné. Môže
zdeformovať obraz Boha v človekovi, lebo
nie je založený na harmónii. Napr.: Kto
ráta s Božou spravodlivosťou a nevidí
jeho dobrotu a milosrdenstvo, žije
v strachu, ktorý negatívne vplýva na jeho
duchovný život. Kto vidí iba zákon, môže
zabudnúť na Boha samého a stane sa
otrokom zákona a predpisov. Kto vidí iba
jeho milosrdenstvo a nevidí jeho spravodlivosť, umýva si ruky od zodpovednosti za svoje činy, spoliehajúc sa na jeho
odpustenie.
Nabudúce si povieme, aké dôležité je pre
náš život, aby sme správne chápali Božie
milosrdenstvo a Božiu spravodlivosť.
Želám Vám a vyprosujem, aby ste v tomto Mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva získali veľa milostí pre seba, vašich
drahých a bratov a sestry na celom svete
tým, že sa budete otvárať a hlboko prežívať milosrdenstvo Otca. Nezabudnite i na
odpustky pre seba i duše v očistci, ktoré
môžeme získať pri Bránach milosrdenstva.
PaedDr. Ľubomír Havran, farár

prednáška o živote svätice a po nej celonočná adorácia pred vyloženou Oltárnou
sviatosťou s možnosťou individuálne si
uctiť relikvie počas celej noci. Stovky veriacich z farnosti, dekanátu i širšieho okolia ju v noci napriek mrazivému počasiu
navštívili a ostatky si uctili. Ráno 23. januára o 7.30 boli relikvie v sprievode prenesené do farského kostola Najsvätejšej
Trojice, aby tu o 8. hod. celebroval svätú
omšu nitriansky sídelný biskup Mons.
Viliam Judák. Na svätej omši bolo prítomných osem kňazov, sestry KKP a jej členovia, sr. Hermana Matláková a asi 400 veriacich. Relikviár posypaný lupienkami
ruží stál pred obetným stolom a vedľa
neho na podstavci socha sv. Terézie, ktorá je súčasťou kostola. Otec biskup v homílii vyzdvihol vzor sv. Terézie pre nás,
v krátkosti priblížil jej život a vyzval prítomných upriamovať svoju pozornosť na
to, čo je dôležité, nenechať sa ovplyvňovať nepodstatnými informáciami bulvárnej tlače o ľuďoch, ktorí nemôžu byť naším vzorom. Vyzdvihol význam nasmerovania každého nášho dňa už od rána, uvedomiť si, načo som tu a takto každý deň
plniť úlohu konať dobro. Tak, ako to robila sv. Terézia, lebo aj naším povolaním je
láska.

Celú liturgiu krásnym a oduševneným
spevom sprevádzal chrámový zbor, žalm
zaspieval Marek Bednárik.
Na konci svätej omše krátko pohovoril P.
Branko Tupý o histórii putovania relikvií
po svete a poďakoval otcovi biskupovi za
ústretovosť a podporu pri vydaní knihy
Guy Gauchera „Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta...“ Komunitou Kráľovnej pokoja v slovenčine v roku 2010 a tiež
napísanie Slova na cestu do tejto knihy.
Na záver Daniela Šugrová vyslovila za celú
farnosť vďaku P. Brankovi za to, že Radošina mohla relikvie tejto významnej svätej
na svojej pôde privítať. Ako povedala,
„tešili sme sa, že relikvie budú na Slovensku, ale že prídu aj do Radošiny, to nás
ani nenapadlo“.

Foto: M. Escherová

TVÁR BOHA
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Matka ustavičnej
pomoci
O, Matka ustavičnej pomoci, ikona lásky,
tvoj súcitný pohľad na naše utrpenie
a na Ježišovo utrpenie nás zveruje do Otcovej lásky...

V apríli tohto roku uplynie 150 rokov, čo
pápež Pius IX. zveril redemptoristom ikonu Matky ustavičnej pomoci a poveril ich
urobiť ju známou po celom svete. Je veľa
posvätných obrazov našej nebeskej Matky, ale žiadny z nich nie je vo svete taký
známy a obľúbený ako obraz Matky ustavičnej pomoci. Je to vlastne ikona – tak

Vianočný koncert – 4. ročník
Vianočné obdobie bolo po štvrtýkrát
v našej farnosti ukončené Vianočným
koncertom. Tento rok to bolo 10. januára
na sviatok Krstu Krista Pána a miestom
konania koncertu bol farský kostol Najsvätejšej Trojice. Vystúpili na ňom štyri
prizvané súbory. Ako prvý zaspieval vianočné piesne domáci súbor Radošania,
ktorý vedie Mgr. Gabriela Cviková. Ako
hostia ďalej vystúpil spevácky zbor Úsmev
z Dubovian, súbor Neznámi na trati zo
Šenkvíc s vlastnými piesňami a nakoniec
Zbor sv. Jána Bosca z Piešťan. Posledne
menovaný zbor sprevádzal spevom svojich malých i veľkých členov a hrou na
hudobných nástrojoch už dopoludňajšiu
liturgiu. Napriek, alebo vďaka, veľkému
vekovému rozpätiu svojich členov – od
predškolského až po zrelý vek, s veľkým
úspechom vystúpil zbor potom na popoludňajšom koncerte. Diváci naplnili kostol
Pokračovanie z 1. strany
Po svätej omši sa konala rozlúčka s relikviami a o 9.30 pokračovali do Trnavy,
aby na ďalší deň opustili Slovensko. Veriaci si pred kostolom mohli na pamiatku
zakúpiť obraz sv. Terézie.
O návšteve relikvií v radošinskom kostole
Najsvätejšej Trojice ako druhom mieste
farnosti a svätej omši v ňom sa na žiadosť
vdp. Havrana rozhodlo niekoľko dní pred

nazýva východná Cirkev svoje modlitbové
obrazy. Pôvod ikony je neznámy. Pravdepodobne ju namaľoval v 15. storočí mních
pochádzajúci z ostrova Kréta. Podľa tradície ju z ostrova priniesol do Ríma neznámy obchodník a umiestnil ju do kostola
sv. apoštola Matúša. Tam bola uctievaná
300 rokov. Koncom 18. storočia bol kostol
zničený a mnísi, ktorým kostol patril, odišli a vzali aj ikonu. Umiestnili ju do kaplnky
kláštora, kde pomaly upadla do zabudnutia.
Matka ustavičnej pomoci však nedopustila, aby jej pamiatka načisto zanikla. Vďaka
prozreteľnej zhode okolností ikonu v roku 1866 pápež Pius IX. odovzdal do opatery redemptoristom, ktorí sa usadili v Ríme
v kostole sv. Alfonza, ktorý stojí pravdepodobne na mieste pôvodného kostola
sv. Matúša. Tu je originál obrazu umiestnený dodnes. Obraz Matky ustavičnej
pomoci a s ním úcta k Matke Božej sa
skutočne rýchlo rozšírili. Na Slovensku túto úctu zavádzali pátri redemptoristi
zvlášť prostredníctvom ľudových misií. Aj
keď bola činnosť rehole na štyridsať rokov
násilne prerušená, úcta k Matke ustavičnej pomoci v slovenskom národe nezanikla. Jej obraz je v mnohých domoch.
V mnohých kostoloch vidieť, ako sa ľudia
pred týmto obrazom modlia.
A o čom nám hovorí obraz?
Originál je namaľovaný na doske z cédrového dreva rozmerov 52x40 cm. Je na
ňom zobrazená Božia Matka, ktorá pravou rukou ukazuje na Dieťa Ježiša – On je
Vykupiteľ človeka. Archanjeli Michal a Gabriel ukazujú Božskému Dieťaťu, čo ho
do posledného miesta a vytvorili radostnú
atmosféru pre účinkujúcich. Na záver
všetci účinkujúci a diváci zaspievali Tichú
noc, pán dekan Havran ukončil stretnutie
poďakovaním a prítomným udelil požehnanie. Organizátori koncertu na čele
s moderátorkou Hankou Gorylovou s vďakou konštatovali, že sa stretli s mimoriadnou ochotou u miestnych poľovníkov,
ktorí poskytli vo svojich priestoroch obed
pre hostí z Piešťan, na pohostenie účinkujúcich po vystúpení poskytol priestory Komunitného centra OÚ Radošina, na samotnom pohostení sa podieľal aj divadelný súbor Hlavina a viaceré ochotné gazdinky. Koncert sa stretol u prítomných,
medzi ktorými boli aj návštevníci zo vzdialených miest diecézy, s nadšeným ohlasom a veľkú spokojnosť vyjadrili účinkujúci.

čaká až vyrastie a oznamujú svätej Panne:
,,Budeš Matkou bolestnou.“ Z ľudského
strachu pred víziou budúceho utrpenia
Ježiš hľadá pomoc u svojej Matky. Privinie
sa k nej, až sa mu uvoľní sandálik a chytá
sa jej pravej ruky. Matka, cítiac so Synom,
pozerá pred seba, pozerá na všetkých
ľudí, ktorí idú za Ježišom a nesú svoj kríž.
Z preduchovnenej a dôstojnej tváre Madony možno vyčítať hlboký smútok, utrpenie, ale i obetavú lásku. Je to tvár Matky Vykupiteľa, ktorá má v opatere svoje
Dieťa i každého človeka. Na ikonách rozprávajú i farby a rozličné symboly. Obraz
má zlaté pozadie, čo znamená stálosť,
nemeniteľnosť neba, prípadne Ducha
Svätého. Červená farba šiat Ženy je symbol lásky a plášť modrej farby je znamením viery. Dieťa má zelené šaty, čo v reči
farieb znamená božstvo. Hnedý plášť odkazuje na spojitosť so zemou – Ježiš je
Bohočlovek. On, Boh, prijal prirodzenosť
človeka. Uvoľnený sandálik môže znázorňovať dôstojnosť Márie, ktorá bola
„hodná mu zaväzovať remienky na obuvi“.
Celú výrečnosť obrazu by sme mohli zhrnúť takto: Matka pre Neho a Matka pre
nás. On, človek s obavou tak ako my. Programom jeho života bolo plniť Otcovu
vôľu, a to napriek všetkým úskaliam ľudského života. Ona je Matkou – útočišťom
s pohľadom k nám a pre nás.
Matka ustavičnej pomoci, Matka s pevnou rukou, ktorej sa vždy môžeme chytiť.
M. Bušíková
Spracované podľa: Pôvod a dejiny obrazu

Pohľad do kostola a moderátorka H. Gorylová na vianočnom koncerte so Zborom sv.
Jána Bosca z Piešťan

A.Sigetová
Foto: M. Escherová
ich príchodom. O to spontánnejšia bola
príprava na ich prijatie. Veriaci kostol
dôkladne vyčistili, vyzdobili a pred sochu
sv. Terézie, relikviár a obetný stôl naaranžovala chrámová aranžérka Ivetka Chochulová bohaté kytice červených a bielych
ruží. Návštevu relikvií sv. Terézie v Radošine bude pripomínať aj zhotovenie pamätnej poštovej pečiatky Slovenskou
poštou. 22. januára ňou bola opečiatko-

vaná všetka pošta odchádzajúca z Radošiny a jej odtlačok bolo možné získať ešte
niekoľko nasledujúcich dní na pošte
v Radošine.
Ďakujeme Ti, sv. Terézia, že náš kostol
patril k tým 44 kostolom, v ktorých si na
svojej misijnej ceste po Slovensku pobudla.
A. Sigetová
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DEKANÁTNY PLES DOBREJ NOVINY
Deti našej farnosti sa tento rok po desiatykrát zapojili do koledníckej akcie Dobrá
novina. Na sviatok Narodenia Pána 25.
decembra 2015 koledovali vo všetkých
obciach farnosti. Do akcie sa zapojilo 60
detí a 23 sprevádzajúcich osôb. Navštívili
149 rodín a na pomoc africkým krajinám
vyzbierali 1882 €, individuálny darca daroval na tento účel 100 €. Koledovanie vo
farnosti vyhodnotili na stretnutí 16. januára.
6. februára 2016 sa zišli koledníci z celého
dekanátu na dekanátnom koledníckom
plese, ktorý sa od roku 2011 uskutočňuje
na pôde sídla dekana v Radošine. Zúčastnilo sa na ňom 95 detí a SO z tých farností dekanátu, kde sa Dobrá novina uskutočnila: 12 z Nitrianskej Blatnice, 21 z Horných Obdokoviec, 11 z Ardanoviec, 51
z Radošiny a traja kňazi – p. dekan Ľubomír Havran, vdp. Jozef Šafár a vdp. Martin
Medvec. Stretnutie sa začalo predpoludním vo farskom kostole. O 10. hod. sa deti
spoločne pomodlili radostný ruženec za
všetky deti dekanátu a po ňom nasledovala svätá omša. Celebroval ju vdp. Jozef
Šafár z Horných Obdokoviec a koncele-

broval p. dekan Havran. Deti z jednotlivých farností sa do jej slávenia zapojili čítaním, prednesením prosieb a niesli obetné dary. Slávenie spestril spevom chrámový zbor a detské speváčky z Radošiny.
Po svätej omši sa všetci prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde bolo pre
nich pripravené pohostenie a zábavný
program. Otvorila ho moderátorka plesu
Danka Neumannová a p. dekan sa s deťmi
pomodlil modlitbu pred jedlom. Zástupcovia farností oboznámili svojich priateľov
koledníkov s tým, ako prebiehalo koledovanie v ich obciach a farnosti Ardanovce
a Nitrianska Blatnica urobili prezentáciu
videozáznamu zo svojho koledovania.
Tento spôsob informácie sa všetkým veľmi zapáčil a rozhodli sa urobiť z neho tradíciu.
Pri spoločných súťažiach, hrách a tancoch,
ktoré pripravila a viedla Danka, sa z detí
utvorila jedna veľká krásna rodina, veď
mnohí z nich sa poznali už z predchádzajúcich ročníkov. Víťazi súťaží dostali sladkú odmenu a darček z predajne devocionálií; takúto pamiatku na ples dostali na
záver všetky deti.

Akciu pripravilo veľa ochotných a nezištných ľudí. Sálu poskytla pre deti zdarma
obec, o jej výzdobu, príjemnú atmosféru
a prípravu jedla sa starali pomocníci z radov rodičov a príbuzných, finančne podporil akciu p. dekan a viacerí sponzori,
mamičky koledníkov a obetavé farníčky
napiekli sladké a slané dobroty. Svoju
vlastnú DJ aparatúru poskytla rodina S.
Tomašoviča, ktorá ju na kolednícky ples
bez nároku na odmenu poskytuje každý
rok.
Pán Boh zaplať!
A. Sigetová
Sv. omša pred plesom koledníkov, foto: M. Bušíková

O čom sa píše v Biblii – kniha Tobiáš o milosrdentve
Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne.
Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.
Tob 12, 8-10

Mnohí vravia: Nemám dosť síl, aby som priniesol takú obetu. Keby sa len tak ponamáhali ako ja! Boh nikdy neodmietne túto prvú milosť, ktorá dá odvahu konať. Srdce zosilnie a
človek kráča od jedného víťazstva k druhému.
Sv. Terézia z Lisieux

Čo nové v Cirkvi
- Viac než desať a pol milióna ľudí pozdravilo pápeža Františka
počas jeho apoštolskej cesty do Mexika, ktorá sa konala od 12.
do 18. februára. Informáciu priniesla tlačová agentúra Efe, ktorá čerpala z oficiálnych zdrojov Mexickej biskupskej konferencie. Bola to dvanásta zahraničná cesta Svätého Otca za tri roky
v najvyššom úrade.
- Pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva vyslal pápež František 1071 misionárov ohlasovať radosť z odpustenia a oslobodzovať od cirkevných trestov vyhradených Svätej Stolici.
Medzi misionármi milosrdenstva sú aj spovedníci zo Slovenska.
Z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa dostali mandát o.
Michal Zamkovský z Podolínca, o. Peter Hertel z KostolnejZáriečia, o. Jozef Mihok z Radvane, ako aj o. František Boldy,
ktorý má pôsobisko v Českej republike vo Frýdku-Místku. Spomedzi kapucínov sú misionármi milosrdenstva br. Félix Ján
Tkáč a br. Damián Szulowski z Bratislavy a br. Jakubrafael
Patay zo Žiliny.

Poklona Sviatosti oltárnej 19. marca 2016
7.00 hod. - sv. omša a vyloženie Sviatosti oltárnej
10.25 hod. - uloženie Sviatosti oltárnej do Bohostánku - prerušenie poklony
12.00 hod. - vyloženie Sviatosti oltárnej – modlitba posvätného ruženca k Sviatosti oltárnej
18.00 hod. - pobožnosť a sv. omša s udeľovaním pomazania
chorých

Do pozornosti deťom a rodičom
Novinky – eRko
Deti farnosti sa už desať rokov zúčastňujú na živote Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí, ktoré nesie názov eRko a je
jedinou detskou kresťanskou organizáciou na Slovensku.
Dvadsať detí a dvaja animátori sa v decembri 2015 stali členmi
eRka. Členské príspevky na rok 2016 vo výške 2 € na dieťa
zaplatili sponzori. Zodpovednou osobou za eRko vo farnosti je
Tomáš Vatrska. Spolu s Barborkou Petrášovou sú animátormi
pre prácu s deťmi. Každú sobotu sa stretávajú na spoločných
stretkách, v máji pôjdu s koledníkmi na Misijnú púť do Rajeckej
Lesnej, v júni sa s deťmi zapoja do akcie Vypni telku, zapni seba
(materiály poskytne eRko). Členovia eRka sa môžu zúčastniť na
letných táboroch, ktoré zabezpečuje pre deti ústredie
v Bratislave.
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 3—4/2016
Všeobecný: Aby rodiny v ťažkých situáciách dostávali potrebnú
podporu a deti mohli vyrastať v zdravom a pokojnom prostredí.
Misijný: Aby kresťania, znevýhodnení a prenasledovaní pre
vieru, vďaka neustálej modlitbe celej Cirkvi zostali pevní
a verní evanjeliu.
Úmysel KBS: Aby kresťanské rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a aby s láskou obklopovali chorých a starých, ktorí
potrebujú starostlivosť a pomoc.

V Radošine na prvý piatok od 15. hod. do 18. hod.

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 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
MAREC 2016
6. IV. pôstna nedeľa
13. V. pôstna nedeľa
slávnosť

20. Kvetná nedeľa—nedeľa utrpenia Pána
24. Zelený štvrtok—pamiatka Pánovej večere
25. Veľký piatok—Slávenie utrpenia a smrti Pána
26. Biela sobota—veľkonočná vigília
27. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

APRÍL2016
3. Nedeľa Božieho milosrdenstva
4. Zvestovanie Pána

Misijný: Aby africkí kresťania uprostred politickonáboženských konfliktov vydávali svedectvo lásky a viery
v Ježiša Krista
Úmysel KBS: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia
zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ADORÁCIA

19. Sv. Jozef, ženích Panny Márie

Všeobecný: Aby maloroľníci dostávali primeranú odmenu
za svoju neoceniteľnú prácu.

slávnosť

25. Sv. Marek, evanjelista
sviatok
Sv. Katarína Sienská, panna, učiteľka Cirkvi, spolu29.
sviatok
patrónka Európy

Večerné sv. omše o 18.00 hod. od 15. februára 2016.

Zmena na letný čas 27. marca 2016 zo soboty na nedeľu, posun hodín z 2. na 3. hodinu.

 V deň pred Štedrým dňom pripravovala s oduševnením
veľká skupina mladých i starších pomocníkov kostol
k Vianočným sviatkom. Krásne stromčeky podaroval tentoraz neznámy darca.
 27. decembra 2015 sa vo farskom kostole uskutočnila
jasličková slávnosť. Scénku s deťmi nacvičila S. Vražbová,
ale viaceré deti si pripravili básne a piesne s rodičmi.
„Hviezdou“, či vlastne „hviezdičkou“ popoludnia bola ani
nie trojročná speváčka Dorotka, ktorá svojím vystúpením
očarila všetkých prítomných vrátane p. dekana.
 31. decembra bola sv. omša s ďakovnou pobožnosťou, na
ktorej p. dekan oznámil niektoré štatistické údaje za farnosť. S potešením sme vzali na vedomie, že Pán Boh požehnáva farnosť a dá sa pomýšľať na obnovu hlavného
oltára.
 Na Troch kráľov 6. januára požehnával p. dekan príbytky
vo farnosti.
 10. januára sa uskutočnil Vianočný koncert – viď samostatný príspevok.
 16. januára sa koledníci Dobrej noviny stretli v Komunitnom centre a vyhodnotili koledovanie vo farnosti. Stretnutie bolo doplnené súťažami, tancami a bohatým pohostením z toho, čím koledníkov obdarovali v rodinách. Koledníci celého dekanátu sa stretli 6. februára, podrobne
o tom píšeme v samostatnom príspevku.
 Od 18. do 25. januára bol Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Veriaci sa na tento úmysel modlili denne
v kostole, schádzali sa aj v dňoch, keď nebola svätá omša.
 22. januára sa početní veriaci stretli v kostole, aby
ho pripravili na privítanie relikvií sv. Terézie. Urobili dôkladné upratovanie a prichystali miesto pre relikvie pred
obetným stolom.
 23. januára boli relikvie prevezené do kostola.
 24. januára bola spustená webová stránka farnosti.
 Od 7. februára sa rozrástlo ružencové bratstvo o detskú
ružu. Tvorí ju dvadsať detí vo veku od 9 do 14 rokov, horliteľkou je Veronika Lipárová.
 10. februára bola Popolcová streda. Na udelení popolca
v rámci sv. omše sa zúčastnil veľmi veľký počet veriacich.
 Od piatka 12. februára sa každý piatok konala v kostole
pobožnosť krížovej cesty, v nedele pôstneho obdobia boli,
ako je zaužívané, stavovské krížové cesty. Modlili sa ich
chorí, rodičia, Spolok sv. Vincenta, Ružencové bratstvo,
deti a birmovanci.
Adresy, na ktorých sú zverejnené informácie o našej farnosti:
web - www.radosina.nrb.sk (vrátane online vysielania bohoslužieb a pobožností cez živé vysielanie)
facebook - Farnosť Radošina

