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Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.
M. Twain

BOH NÁM UKAZUJE, NAČO JE DOVOLENKA

K

apucín R. Cantalamessa, keď hovoril
o význame dovolenkového obdobia,
zdôraznil: „Boh sám nás učí, že je potrebné si odpočinúť“. R. Cantalamessa pripomenul, že „vypnúť“ v dovolenkovom období
znamená, aby sme si urobili prestávku v našej
každodennej, opakujúcej sa činnosti. Veď aj
Boh na siedmy deň odpočíval, ako to uvádza
Kniha Genezis o stvorení sveta, hoci on to
nepotreboval. Ale my áno. Využime čas voľna
na spoznávanie prírodných krás, ale i návštevy
blízkych či vzdialených príbuzných, priateľov
a známych. Veď čas prázdnin a dovoleniek sa
začína práve sviatkom Návštevy Panny Márie
u svojej príbuznej Alžbety v hornatom judskom kraji, ktorý je 2. júla. Keď sa Mária dozvedela, že jej príbuzná Alžbeta, už
v pokročilom veku čaká prvorodené dieťa,
rozhodla sa ju navštíviť. Bolo to stretnutie
plné lásky, porozumenia a pomoci dvoch
nábožných žien.
Aj naše stretnutia by mali byť radostné, plné
očakávania a vzájomného porozumenia. Nech
sa stretnutia nepreťahujú na dlhé rozhovory
a prázdne slová, ale majú byť vrúcne úprimné
a priateľské. Skúsme si na našej dovolenke
dať aj duchovné ciele. Veď či to bude oddych
v júli alebo v auguste, pokúsme sa navštíviť
pútnické miesta alebo kostoly v blízkosti našich dovolenkových destinácií.
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, našich vierozvestov a spolupatrónov Európy, 5.júla – sa
môžeme zúčastniť na slávnostnej svätej omši
v Nitre, ale taktiež v kostole sv. Cyrila

a Metoda v Piešťanoch či v Bratislave - farnosť
Staré Mesto. A na sviatok sv. Andreja-Svorada
a sv. Beňadika (17. júla), hlavných patrónov
nitrianskej diecézy, máme možnosť navštíviť
najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalku pri Trenčíne, ktoré pozostáva z dvoch objektov: Malej a Veľkej Skalky. Môžeme sa tu
zúčastniť na sv. omši počas prázdnin každý
deň o 15.30 hod. a na prehliadke kláštora na
Starej Skalke každý deň okrem pondelka od
10.00 do 17.00 hod. Aj rodičov Panny Márie,
v deň ich sviatku – 26.júla, si pripomeňme
návštevou kostolov, ktoré sú im zasvätené.
Budeme na východe Slovenska? Tak navštívme Bardejov, krásne historické i kúpeľné mesto s Bazilikou sv. Egídia a kostol zasvätený sv.
Anne, ktorý sa nachádza v priestoroch cintorína. Alebo na západe kaplnku sv. Anny, ktorá
je na Námestí sv. Anny v Trenčíne. Najvzácnejšie ocenenie tejto kaplnke prejavil pápež
Klement XIV., ktorý po nástupe na Petrov
stolec v r. 1769 umožnil získať úplné odpustky. Pri príležitosti 100. výročia posviacky v r.
1868 pápež Pius IX. obnovil získanie úplných
odpustkov.
A v dovolenke, oddychu a v získavaní nových
síl i duchovnej obnovy pokračujme aj v auguste, ktorý sa začína sviatkom Premenenia Pána
6. augusta. Pri návšteve stredného Slovenska
sa zastavme v obci Špania Dolina, kde je dominantou rímskokatolícky kostol Premenenia
Pána, vysvätený v r. 1254. Kostol stojí na vyvýšenine nad námestím, od ktorého vedie
drevené schodisko so šindľovou strieškou

a 162 schodmi. Láka vás horská turistika?
Ideálna je lokalita Šarišskej vrchoviny a podhorská obec Sedlice v okrese Prešov. Zaujímavá je aj návšteva obce Oravská Jasenica v
okrese Námestovo s kostolom zasväteným
Premeneniu Pána. Obec vznikla okolo r. 1604
a mala iba štyri domy. O 135 rokov neskôr ju
postihol mor a zostali nažive iba tri osoby
v dedine. 335 obyvateľov je pochovaných
v hromadnom hrobe. Pri potulkách na západnom Slovensku navštívme obec Nová Dedinka, ktorá je 9 km od Senca. Kostol Premenenia
Pána sa nachádza v poli 700 m na východ od
miestnej časti Dedinka pri Dunaji. Je postavený na umelej vyvýšenine – mohyle, pravdepodobne zo staršej doby železnej. Lokalita bola
vybraná na zdôraznenie významu stavby na
rovine. Aj dnes si tak kostol zachoval dominantné postavenie v kraji. Bohoslužby sa tu
konajú príležitostne, niekoľkokrát do roka
a vždy na sviatok Premenenia Pána 6. augusta. A ako a kde ukončiť naše dovolenkové
putovanie, ak nie na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie – 15. augusta v Nitre na Kalvárii?
Tu máme možnosť pred slávnostnou sv. omšou pomodliť sa v skupine alebo individuálne
modlitbu krížovej cesty na Kalvárii. Aj farský
kostol Blumentál v Bratislave je zasvätený
Nanebovzatiu Panny Márie. Kostol má názov
podľa bývalej štvrte Bratislavy Kvetná dolina,
odvodený z nemeckého názvu Blumenthal.
Ešte je veľa možností a príležitostí počas dovoleniek navštíviť nielen turistické atrakcie,
ale sa „stíšiť“ v kostoloch i malých kaplnkách
a upriamiť našu myseľ na Boha. Aj úmysel
Konferencie biskupov Slovenska na letné
mesiace je: „Aby si kresťania na dovolenkách
a prázdninách nezabudli plniť svoje kresťanské povinnosti“. Majme to na pamäti
a naberme telesné i duševné sily a získajme
duchovnú obnovu do ďalších pracovných dní.
M. Bušíková
Prvé sväté prijímanie—7. júna 2015
Horný rad: Filip Talapka, Matúš Frťala, Tomáš
Vadrna, Jozef Rolinec, Patrik Audy, Milan
Stríž, Martin Balážik, Ondrej Krška, Kristián
Vavrinec, Rastislav Lipár, Juraj Vanko
Dolný rad: Sára Segešová, Lenka Heráková,
Ela Bartošeková, Viktória Madarászová, Rebeka Vatrsková, Kristína Vlasáková, Ema Košútová, Zuzana Vlasáková, Lenka Lipárová, Alexandra Bartošeková
Foto: P. Valovič

2|Stránka

Objednaj si Rebrík

Prázdninová úloha pre deti
eRko, Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí, vydáva
časopis REBRÍK pre deti 1. –
4. ročníka, najmä tie, ktoré
sa pripravujú na prvé sväté
prijímanie. Časopis chodí na
adresu dieťaťa poštou
a dostávať poštu na svoje
meno je pre mnohé deti
v takomto veku vyznamenaním. Poznáme deti odoberajúce Rebrík a nájdu si
v ňom veľa zaujímavého.
Časopis pre dieťa objednáva
rodič /starý rodič / krstný
rodič / priateľ / starší súrodenec a pod. – poštou:
eRko – Rebrík, Miletičova 7,
821 08 Bratislava 2 alebo na
webovej stránke:

www.rebrik.sk.
Ak chceš vedieť podrobnosti, klikni na adresu Rebríka.

Zbierali sme prebytočné školské potreby

Na ďakovnej svätej omši 28. júna rozprával p. dekan Havran deťom
krásny príbeh o záchrane dieťaťa z horiaceho domu, v ktorom si vďačné
dieťa zavesilo do izby časť odevu požiarnika – záchrancu, v peknom
ráme. Takto si jeho obetavý skutok dieťa v celom ďalšom živote pripomínalo.
My všetci máme priateľa, ktorý obetoval svoj život za nás, a to nie iba za
náš život tu na zemi. On zomrel, aby som ja večne žil. Väčšieho priateľa
nemôžeme mať. Je ním Pán Ježiš. Ako si ho môžeme pripomínať cez
prázdniny? Obetoval sa na kríži, preto počas rôznych prázdninových
pobytov, majú deti fotiť kríže pri kostoloch, v kostoloch, pri cestách, na
poli a pod. a fotografie poslať na mailovú adresu farnosti.
MAILOVÁ ADRESA: radosina@nrb.sk

Letný výlet na pútnické miesta
VÝZVA PRE DETI
V druhej polovici augusta (medzi 18. a 20.) pôjdu deti – koledníci, miništranti a iné deti na pútnický zájazd, ktorý každoročne pre ne organizuje
p. dekan. Cieľom púte bude aj Hronský Beňadik, kam roky posielame
použité poštové známky pre misie. Vyzývame deti, ktoré plánujú účasť
na púti, aby si už odteraz pripravovali POUŽITÉ POŠTOVÉ ZNÁMKY–
stačí aspoň jedna-dve, vystrihnuté s polcentimetrovým okrajom, spoločne ich pri osobnej návšteve kláštora podarujeme pátrom palotínom. Oni
nám za to ukážu svoj kláštor.

potrebovať), zo zošitov nesmela vyjsť navnivoč ani jedna stránka. Ceruzky a pastelky sme používali dokiaľ boli tak veľké, že sa dali udržať v ruke.
Školská taška bola veľkou vzácnosťou, v žiadnom prípade sa nesmela
Pred koncom
vyhodiť, ak ju nepotrebovali mladší súrodenci, poslúžila iným deťom
školského roka
z rodiny alebo známych.
sa deti s rodičmi
V rodinách, ktoré žijú v dostatku, je „moderné“ kúpiť dieťaťu každý rok
zamýšľali, čo už
všetko nové. Našťastie sa začínajú objavovať kampane na podporu úcty
nebudú potrek veciam a výzvy na nehromadenie zbytočného množstva vecí, ktoré
bovať, lebo:
vedie k nezdravej nerovnováhe. Kým na jednej strane vystáva, na druhej
z toho vyrástli,
zúfalo chýba. Je predsa v ľudskej podstate pomáhať. Možno niektoré
dostanú nové,
deti opomenuli, možno rodičia nemali práve vtedy čas alebo im to jedkončia školu,
noducho nenapadlo, ale určite sa nájde ešte veľa toho, čo možno - nie
neminuli
vyradiť, ale „preradiť“ inému majiteľovi. Kam totiž s aktovkou,
a vystalo
s peračníkom, kam s vyrastenými úbormi, zvyšnými zošitmi, iba čiastoča podobne
ne minutými vodovkami, voskovkami? atď.
a veci
Ak podarujem, zbavím sa toho a ešte aj pomôžem.
v použiteľnom
V niektorých obciach či mestách robia podobné zbierky na začiatku školstave priniesli,
ského roka. Pri príprave vecí k nasledujúcemu roku sa na poličke alebo
aby ich posunuli rodinám, ktoré majú finančné ťažkosti a nedokážu zav skrinke ukáže, čo už netreba, hoci je to dobré a mohlo by to ďalej slúbezpečiť pre svoje dieťa všetko do školy bez ohrozenia rodinného rozžiť.
počtu. Nazbieralo sa toho poskromne, ale predsa.
Pamätajte na to, nevyhadzujte, dajte na kôpku a doneste na začiatku
My starší si na tento spôsob zaobstarávania školských potrieb veľmi
roka, je dosť takých, ktorí sa potešia. A poteší sa aj životné prostredie,
dobre pamätáme. Učebnice sme čistili, lepili, aby sme ich predali ďalším
lebo – kam inam ako do odpadu by to šlo?
(dvojaká motivácia – šetriť si veci, získať peniaze na to, čo ja budem
Text a foto: Antónia Sigetová

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej
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Myšlienky o sebaláske a sebavedomí
Don Miguel Ruiz tvrdí, že každý jedinec túžiaci po láske a pozornosti
iného človeka by sa mal v prvom rade zamerať na seba a svoj vzťah k
sebe samému.
● Musím mať rád svoje telo. Ako sa môžem dobre cítiť v tele, ktoré
nemám rád? V našom tele je Boh. Potrebujem lásku. Bunky nášho tela
vnímajú – žijú! Živím ich láskou.
● „Musíte sa sústrediť hlavne na ten najkrajší vzťah, aký môžete mať to znamená na vzťah so sebou samým. To nie je sebectvo, ale sebaláska. A to je niečo iné. Ste sebeckí, lebo nemilujete sami seba. Ak budete milovať sami seba, vaša láska bude rásť..“
● „Sebaláska je schopnosť cítiť lásku v sebe a k sebe. Ďalším krokom je,
že ju chcem dávať niekomu inému. Keď mám ten zdroj, tú neustále
napĺňajúcu sa studňu v sebe, dávam ďalej. Čím viac dávam, tým viac jej
mám.“
● Druhí do nášho života vstupujú a vystupujú. Ale so sebou som stále.
Ak sa nemám rád, je to ťažký život – utrpenie.
● Nestaraj sa, čo si o tebe myslia iní. Je ich veľa a ich názorov je veľa –
berie nám to energiu. Aj tak nevyhoviem všetkým.
● Ak sa stretnem s človekom, ktorý nemá dostatok sebavedomia, pripadám mu ako nafúkanec..
● Nedokonalosti posilňujeme tým, že sa na ne zameriavame. Ak sa
venujeme dokonalostiam, začnú rásť..
● Ruku na srdce - komu neimponuje príjemný spokojný človek
so zdravým sebavedomím, samostatný, ktorý si vie vychutnať život?
Pretože, ako pripomína don Ruiz: „Vaša cena závisí od toho, ako milujete sami seba...“
Pripravila A. Sigetová

Z HISTÓRIE
Za vznik Veľkej Moravy sa považuje rok 833, keď Pribinov brat Mojmír pripojil nitrianske kniežatstvo k moravskému. Už vtedy bol
v Nitre kostol. V r.828 ho posvätil salzburský biskup Adalrám.
Svätí bratia Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v roku
863. Sv. Metod bol biskupom v rokoch 880 – 885, sv. Gorazd od
roku 889 do zániku Veľkej Moravy v roku 907.
Sv. Gorazd pochádzal z blízkosti Nitry, pravdepodobne z Močenka.
Každý rok sa tam koná festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok.
Od roku 1034 do mučeníckej smrti v roku 1046 bol v Nitre biskupom sv. Bystrík. Mal slovenský pôvod, bol obrancom a šíriteľom
cyrilometodskej tradície a jazyka našich predkov.

BIBLIA – Sväté písmo – Kniha kníh
Biblia je súbor spisov – malá „knižnica“. Delí sa na Starý zákon a Nový
zákon. SZ je súborom 46 kníh, NZ 27 kníh, spolu 73 kníh.
Prvých päť kníh Starého zákona poznáme pod názvom Pentateuch
alebo Päť kníh Mojžišových.
Sú to: GENEZIS – KNIHA PÔVODU
EXODUS – VÝCHOD
LEVITIKUS – KNIHA LEVITOV
NUMERI – ČÍSLA
DEUTERONÓMIUM - DRUHOZÁKON

Sedemdesiatnici na sv. omši

Zľava: Emil Siget, Marián Ondrejka, Bohumír Sliško, Margita Michalovičová
(Močková), Július Ozorovský, Beáta Ozorovská (Dežerická), Anna Erentová
(Šišková), Oto Krajčír, Ivan Oravec, Mária Slišková, Helena Lackovičová
(Ferenčíková), Jozefína Hauptvogelová, Emília Piknová, p. dekan, Mária Rybanská (Petríková), Mária Pátrovičová (Rojková), Jolana Krajčírová, Peter Mateička,
Anna Kováčiková, Darina Petríková (Lipárová), František Antalík, Marta Kováčová (Bóriková), Ida Vičanová (Bálešová), Božena Kopčeková (Vlasáková), Jolana
Kršková (Kmentová), Augustín Gálik

Na fotografii hore a dolu—sprievod na Božie telo

Na foto vľavo: 80 r. jubilanti po ďakovnej sv. omši 4. júla 2015 s vdp.
dekanom Ľubomírom Havranom
Prvý rad zľava: Barátová Anastázia r. Balážiková, Kováčiková Emília r. Minarovičová, Minarovič Ernest
Druhý rad zľava: Tomanová Emília r. Šugrová, Kollárová Mária r. Krajčírová,
Grežová Alžbeta r. Sekerková, Rojková Emília r. Jančovičová, Heráková Božena
r. Slezáková, Jančovičová Margita r. Močková, Jánošová Otília r. Briganová,
Ozimáková Emília r. Navarová, Kafková Anna r. Matušáková
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 7—8/2015
Všeobecný: Aby politická zodpovednosť bola chápaná a žitá na
všetkých úrovniach ako výnimočná forma obetavej lásky.
Misijný: Aby kresťania v Latinskej Amerike uprostred veľkých
sociálnych rozdielov vydávali svedectvo lásky k chudobným
a prispievali k budovaniu bratskej spoločnosti.
Úmysel KBS: Aby sme sa na púťach obnovili na tele i na duši
a aby sme kresťanského ducha vnášali aj do verejného života.

Úmysel KBS: Aby si kresťania na dovolenkách i na prázdninách nezabúdali plniť svoje kresťanské povinnosti.

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 2015
2. Návšteva Panny Márie

sviatok

3. Sv. Tomáš, apoštol

sviatok

5. Sv. Cyril, sv. Metod, slovanskí vierozvestovia

slávnosť

11. Sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy
sviatok
Sv. Andrej Svorad a sv. Beňadik, pustovníci, patró17.
sviatok
ni Nitrianskej diecézy
23. Sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy
sviatok
25. Sv. Jakub, apoštol

Všeobecný: Aby všetci, čo pracujú ako dobrovoľníci, ochotne sa venovali službe núdznym.
Misijný: Aby sme zabúdali na seba a stávali sa blížnymi tým,
ktorí sú na okraji ľudského i spoločenského záujmu.

sviatok

AUGUST 2015
1. Sv. Alfonz Mária Liquori, učiteľ Cirkvi

spomienka

4. Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky
5.
v Ríme
6. Premenenie Pána

spomienka
spomienka
sviatok

V mesiaci máji, zasvätenom Panne Márii, sa veriaci modlili denne modlitbu posvätného ruženca a Loretánskych litánií.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa koledníci našej farnosti
zúčastnili na misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej. Spolu so sprevádzajúcimi bolo na nej 47 účastníkov. Púť sa uskutočnila
v sobotu 9. mája.
V Deň matiek, ktorý sme si pripomenuli v tomto roku 10. mája,
sa všetkým matkám prihovoril vdp. dekan Ľ. Havran krásnou
úvahou o matke po ukončení sv. omše. Napriek upozorneniu
neplačte, lebo rozplačete aj mňa, nezostalo ani jedno oko suché.
Ďakujeme.
Od 15. mája sa veriaci spoločne modlili novénu k Duchu Svätému.
17. mája bola detská sv. omša.
Jún, mesiac zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, sme začali
slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 4. júna. Aj
v tomto roku veriaci pripravili oltáriky na procesiu s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. Na procesii sa zúčastnilo veľa detí
i dospelých.
6. júna sa rodičia prvoprijímajúcich detí stretli na brigáde, pripravili kostol a okolie na slávnosť. Pri tejto príležitosti boli oltáre
v kostole prikryté slávnostnými prikrývkami s bohatým zlátením,
ktoré sa používajú iba na mimoriadne príležitosti. Krstné košieľky detí boli umiestnené v srdcových rámoch, umiestnených
viditeľne vedľa bočných oltárikov pred presbytériom a zdobili
chrám počas slávnosti.
V sobotu 6. júna deti, ktoré sa pripravovali na prvé sväté prijímanie, prijali sviatosť zmierenia, a tak s čistým srdiečkom očakávali prijatie Eucharistického Pána Ježiša na slávnostnej svätej
omši 7. júna, kedy bolo v našej farnosti prvé sväté prijímanie.
V týždni po prvom svätom prijímaní sa deti v hojnejšom počte
zúčastňovali na svätých omšiach a na prijímaní.
27. júna 2015 pri svätej omši ďakovali 70-roční jubilanti – rodáci
aj bývajúci v našej farnosti, za dar života. Po svätej omši
v družnom rozhovore pokračovali v reštaurácii Klevner, kde
spomínali na roky mladosti, na svojich spolužiakov, ktorí už nie
sú medzi nami, ale hovorili aj o svojich rodinách, radostiach
i ťažkostiach svojho života.
V nedeľu 28. júna bola detská svätá omša s poďakovaním za
uplynulý školský rok. Ako obetný dar niesli deti školské potreby,
ktoré už nepotrebujú a sú v zachovalom stave. Tie budú odoslané rodinám, ktoré to potrebujú. Na sv. omši dostali deti prázdninovú úlohu – viď samostatný príspevok. Pán dekan vyzval deti
k účasti na prvopiatkovej spovedi.
4. júla 2015 sa na svätej omši stretli aj 80-roční jubilanti - rodáci
i bývajúci v našej farnosti a poďakovali sa za dar života a dožitý
vek.

14. Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz, mučeník

spomienka

15. Nanebovzatie Panny Márie

slávnosť

Poďakovanie

22. Panna Mária Kráľovná

spomienka

24. Sv. Bartolomej, apoštol

sviatok

27. Sv. Monika

spomienka

28. Sv. Augustín, biskup, učiteľ Cirkvi

spomienka

29. Mučenícka smrť Jána Krstiteľa

spomienka

Ďakujeme touto cestou občanom Radošiny i príbuzným za účasť
na poslednej rozlúčke s naším drahým Miroslavom Gábrišom,
ktorý nás navždy opustil 15. apríla 2015. Osobitne chceme poďakovať pánovi dekanovi za svätú omšu a dôstojný pohrebný obrad.
Naše poďakovanie patrí tiež radošinským poľovníkom za rozlúčkové salvy, ktorými vzdali hold a úctu môjmu manželovi a nášmu
otcovi, ako aj pohrebnej službe v Radošine za profesionálny a
ľudský prístup.
Manželka a deti s rodinami

