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Ježiš nie je nikdy bez kríža, ale ani kríž nie je nikdy bez Ježiša.
Sv. Páter Pio

Titus Zeman

mučeník za duchovné povolania a prvý slovenský kňaz vyhlásený za blahoslaveného

K

aždý človek má v živote
svoje poslanie, má splniť
určitú úlohu, niekto menej náročnú, iný zložitejšiu. Hovorí
sa: „koľko ľudí, toľko osudov“. Je
veľa ľudí, takých tichých hrdinov,
o ktorých sa nehovorí, a predsa
urobili veľa dobrého pre spoločnosť, svoje okolie a vedeli sa obetovať. Niekedy až s odstupom času doceníme veľkosť a význam
skutkov týchto ľudí. Medzi takých
patrí aj kňaz Titus Zeman.

Titus Zeman sa narodil 4. januára
1915 vo Vajnoroch. V roku 1932
zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme
a v Chieri pri Turíne, kde bol vysvätený za kňaza 23.6.1940. Vyučoval

v rôznych saleziánskych inštitútoch. Keď v roku 1946 komunisti
žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor
v Trnave postavil proti, doplatil na
to prepustením. Rozhodol sa zachraňovať mladé duchovné povolania. Tajne sprevádzal bohoslovcov do Talianska, aby mohli dokončiť štúdium teológie. Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus
Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Bol obvinený zo špionáže a velezrady. Prokurátor žiadal trest smrti, ale napokon dostal
trest dvadsaťpäť rokov tvrdého
väzenia bezpodmienečne. Titus
znášal väzenie trinásť rokov, bol
ťažko mučený, zosmiešňovaný,
ponižovaný. V Jáchymove musel
drviť nechránenými rukami uránovú rudu. V roku 1964 režim Titusa
podmienečne prepustil na slobodu,
no stále bol trápený, sledovaný
a robili na ňom aj medicínsky pokus. Zomrel 8. januára 1969 na
následky mučenia a väzenia.
V roku 1991 ho rehabilitačný proces uznal za nevinného. Saleziáni
dona Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.
Katarína Briganová
Foto: prevzaté z internetu

25. výročie
(Poďakovanie na záver sv. omše v Bzinciach)
Drahí duchovní otcovia, vážená pani starostka,
drahí rodáci a ostatní prítomní.
Zišli sme sa v tomto Božom chráme, ktorého 25.
výročie posvätenia si dnes pripomíname. Dnes
sme tu preto, aby sme poďakovali touto slávnostnou liturgiou predovšetkým pánu Bohu, že
sme sa dožili tejto chvíle. Mnohí tí, ktorí sa pričinili o budovanie a zveľadenie tohto Božieho
chrámu, už nie sú medzi nami.
Veľká vďaka patrí duchovnému otcovi Šípošovi,
ktorý v čase vysviacky pôsobil ako správca našej farnosti. Ako duchovný otec, spolu s veriacimi zo Bziniec, sa snažil dobudovať chrám, sfunkčniť ho, aby slúžil veriacim na rozvoj duchovného života a slávenie liturgie.
Ďakujeme Vám, dôstojní páni Minarovič a Kováč, že ste prijali pozvanie na dnešnú slávnosť.
Pokračovanie na 2. strane

Blahoslavený Titus,
oroduj za nás a za duchovné povolania
Tak môžeme ukončiť modlitby za kňazské a rehoľné
povolania po 30. septembri 2017, kedy bol blahorečený don Titus Zeman, kňaz, salezián, rodák z Vajnor
pri Bratislave, mučeník za duchovné povolanie. Aj
z nášho dekanátu sa na ňom zúčastnilo štyridsať veriacich.
Vyhlásenie Titusa Zemana za blahoslaveného sa
udialo počas pontifikálnej sv. omše 30. septembra
2017 v Bratislave – Petržalke. V mene Svätého Otca,
pápeža Františka, vykonal blahorečenie jeho zástupca. Legátom Svätého Otca, ktorý predsedal slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia,
bol taliansky kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzu svätých.
Provinciál saleziánov don Jozef Ižold povedal: ,,Od
tohto momentu má Slovensko po trinástich rokoch
ďalšieho blahoslaveného“. A bratislavský arcibiskup,
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa vyjadril:
,,Máme v ňom človeka, pri ktorom všetky naše pochybnosti o tom, či je možné žiť podľa evanjelia
v ťažkých časoch, sú vyvrátené. Lebo on žil podľa
evanjelia v ozaj ťažkých časoch“. Bol trinásť rokov
väznený, absolvoval päťdesiatosem výsluchov s mučením, ale zachránil dvadsaťjeden bohoslovcov,
ktorí tak dostali príležitosť dokončiť štúdiá teológie
v Taliansku.
Modlime sa, aby na príhovor blahoslaveného Titusa
prejavili záujem o kňazské a rehoľné povolania aj
mladí z našej farnosti.
M. Bušíková

Kňazi slúžiaci sv. omšu: vdp. Augustín Minarovič,
vdp. Miroslav Kováč, vdp. Ľubomír Havran

Foto: Emil Siget
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25. výročie posvätenia Božieho chrámu v Bzinciach
Pokračovanie z 1. strany.
Dovoľte, dôstojný pán Minarovič, aby
sme Vám v mene celej našej obce a tu
prítomných zablahoželali k Vášmu významnému životnému jubileu, ktoré ste
prednedávnom oslávili. Nech Boh žehná
ďalšie roky Vášho života a Matka Božia
nech drží nad Vami ochrannú ruku.

Ďakujeme Vám, pani starostka, za Vašu
prítomnosť a finančnú pomoc.
Drahý pán dekan, chceme Vám vyjadriť
veľkú vďaku, že Vaším pôsobením v našej
farnosti rozvíjate duchovný život veriacich. Aktívne sa venujete našim deťom
a mládeži organizovaním rôznych duchovných, kultúrnych a športových podujatí.

Ďakujeme aj pani organistke a celému
spevokolu, ktorý pod jej vedením už
dvadsaťpäť rokov obohacuje liturgiu, lektorom, ktorí pomáhajú pri čítaní Božieho
slova, miništrantom a všetkým tým, ktorí
sa aktívne zapájajú a starajú o tento Boží
chrám, predovšetkým pani Vyhlídalovej.
Drahí duchovní otcovia, ako vďačnosť
prijmite od našich detí tieto kvety.

FOTO: EMIL SIGET

Hudobná skupina Bojňanci počas
slávenia liturgie

Krojovaná skupina, ktorá niesla obetné dary

Poďakovanie za úrodu
Po trinásty raz sme vyzdobili kostol plodmi zeme, aby sme sa takto poďakovali za
úrodu. Aj keď vždy je niečo, čoho sa urodilo menej, výzdoba býva nádherná a svedčí
o Božej dobrote. V tomto roku sa na nej
podieľali aj veriaci z Behyniec – vyzdobili
pravý bočný oltár, veriaci zo Bziniec ľavý
bočný oltár a oltárik oproti spovednici PD
Radošinka. Prinesené plody veriaci darovali kňazskému semináru v Nitre, kam po
skončení výstavy boli odvezené.
-st-

Foto: R. Erent a A Sigetová

Skupina aranžérov z Behyniec a Bziniec
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Poľovnícke slávnosti

Zamyslenie o pravde

Ako každý rok, aj v tomto roku požiadali miestni poľovníci
o odslúženie svätej omše na úvod podujatia Poľovnícke slávnosti. Pred jej začiatkom zaznelo poľovnícke „halali“ a poľovníci položili pred obetný stôl symbol svojej činnosti – uloveného jeleňa. Svätú omšu celebroval p. dekan Ľubomír Havran
pred zatiaľ najvyšším počtom zúčastnených.

Pravda má biele šaty a mnohí jej chcú dať farebné.
Pravda ťažko vychádza z ľudských úst a pritom
je spravodlivá, je taká, aká je, je jasná, presná
ako fotografia.

Foto: R. Erent

Na fotke máme tichú pravdu. Kto môže poprieť to,
čo vidí? Kto z ľudí je úprimným hľadačom pravdy?
Ľudia sú od stvorenia sveta nepriateľmi pravdy.
Je to veľké zranenie, keď sa druhým nedá veriť.
Slovo „neverím ” vychádza zo zlej skúsenosti,
z viacerých sklamaní...
Všade sa klame, obchod, biznis, bulvár, médiá, internet,
konšpiračné teórie...
Žiaľ, už niekedy neveríme ani pravde, lebo je kdesi zamiešaná.
Niektorí ľudia urobili z pravdy polopravdy.
Štefan Kónya

Požehnané posledné mesiace kalendárneho roka
prežijeme v nasledujúcom období. V októbri zintenzívnime svoje prosby k Panne
Márii každodenným ružencom, v novembri budeme viac myslieť na svojich drahých zosnulých a zároveň na vlastnú smrteľnosť a v advente rorátmi prežijeme
očakávanie príchodu prisľúbeného Spasiteľa. Nechajme sa vtiahnuť do tohto obdobia intenzívnym prežívaním všetkých
modlitieb a slávení.
Dobro zo spovede
Kedysi tu bol ktosi, kto snímal ťarchu
svedomia. Dnes sa s touto záťažou musí
svedomie namáhať samo, čím stráca silu
nájsť si vnútornú rovnováhu. To sa nikdy

nemalo stať - aby ľudí zbavili ušnej spovede! Toto povedal Johann Wolfgang
Goethe na margo reformácie. Katolícki
veriaci neprišli o ušnú spoveď a možnosť
uľaviť svojmu svedomiu. Blíži sa november a návšteva cintorínov, spojená s možnosťou získavať odpustky pre duše v očistci. Naskytá sa tak možnosť vlastného
očistenia aj pomoci tým, ktorí si už sami
pomôcť nemôžu. Nech nás k spovedi
vedú tieto dve dobrá. Veď ak my pomôžeme našim blízkym k svätosti, potom
budú môcť oni orodovať za nás.
Radostné očakávanie
Spoločným znakom adventného obdobia
pre nás všetkých je radostné očakávanie.
Od malého dieťaťa, ktoré počíta na prstoch, koľkokrát sa ešte vyspíme a príde
Ježiško – od otca či matky, tešiacich sa na

50-roční jubilanti—30.9.2017

svoje deti, až po starca. To opakované
čakanie je vždy nové, fascinujúce.
Je to celkom pochopiteľné, pretože kresťanstvo je náboženstvo radosti a lásky.
Veď Boh je Radosť a Láska. A keď na Vianoce slávime Kristov príchod, to slávime
príchod radosti a lásky medzi nás. Preto
adventný čas je dôležitou prípravou
a dôvodom k radostnému očakávaniu.
Príprava na vianočné sviatky má byť
akousi „generálkou“ na stretnutie s Ježišom, kde ho „budeme vidieť takého, aký
je“ (1 Jn 3,2). Kiežby sme prežili tohtoročný liturgický advent, ale i advent nášho pozemského života v radostnom očakávaní, ktoré bude korunované večnými
„Vianocami“. (V. Judák, prevzaté z internetu)
Zostavila A. Sigetová

60-roční jubilanti—23.9.2017
Foto: M. Escherová

Dolný rad zľava: Dagmar Gloszová (Košíková), Vlasta Krajčírová
(Bazalová), Dana Jantulová, Mária Antalíková (Bíliková) Daniela Páleníková (Banáková), Helena Krčmárová (Ferkovičová)
Stredný rad zľava: Gabriela Rybanská (Močková), Iveta Krošláková
(Novotná), Eva Duhinová (Pokryvková), Marta Žikavská (Pánska), Eva
Papšová (Mináriková), Daniela Vadrnová, Vladimír Kolárik
Horný rad zľava: Miroslav Medek, Juraj Petráš, p. dekan Ľubomír
Havran, Miloš Pátrovič, Miloš Jančich, Ľubomír Kupec

Dolný rad zľava: Kvetoslava Blahušová (Rojková), Mária Piršelová, Gabriela
Kováčová (Žureková), Ľudmila Kalinová (Manasová), Katarína Minarovičová
(Balážiková), Eliška Gamanová (Briganová), Anežka Kolesíková (Stredáková),
Mária Brezinová (Bullová)
Stred. rad: p. dekan Ľubomír Havran, Daniela Čierna (Šugrová), Marta
Ducháčková (Pavlovičová), Magdaléna Nosačková (Pánska), Alena Kolková,
Daniela Šišková (Vašinová), Anna Rigová (Pupáková), Mária Hanzelová
(Rolincová), Zita Cingelová (Vlasáková), Ján Cingel, Darina Kučerová
(Močková)
Horný rad: Ľubomír Kučera, Bohumil Močko, Anton Gubáň, Pavol Prachár,
Terézia Doktorová (Oravcová), Michal Kaplár, Anton Belorit, František Šugra,
Alexander Fázik, Emília Swierczeková (Cviková), Tibor Jančovič, Eva Sýkorová
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 10—12/2017

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

OKTÓBER

OKTÓBER
7. Ružencová Panna Mária

spomienka

18. Sv. Lukáš, evanjelista

sviatok

28. Sv. Šimon a Júda, apoštoli

sviatok

NOVEMBER
1. Všetkých svätých

slávnosť

2. Všetkých verných zosnulých

spomienka

9. Výročie posviacky Lateránskej baziliky

sviatok

20. Výročie posviacky katedr. Chrámu sv. Emeráma
21. Obetovanie Panny Márie

spomienka

26. Krista Kráľa

slávnosť

30. Sv. Ondrej, apoštol

sviatok

DECEMBER
3. Prvá adventná nedeľa
6. Sv. Mikuláš, biskup

spomienka

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie

slávnosť

10. Druhá adventná nedeľa

Všeobecný: Prosme, aby sa rešpektovali a chránili práva pracujúcich, a aby nezamestnaní dostávali možnosť podieľať sa na vytváraní spoločného dobra.
Úmysel KBS: Prosme, aby sme si v tomto mesiaci, zasvätenom
misiám, uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní
Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.

NOVEMBER
Evanjelizačný: Prosme, aby kresťania v Ázii slovami i skutkami vydávali svedectvo o evanjeliu, a tak napomáhali dialóg, pokoj
a vzájomné pochopenie najmä s veriacimi iných náboženstiev.
Úmysel KBS: Prosme, aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať.

DECEMBER
Všeobecný: Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali starých ľudí a oni svojou múdrosťou i skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.
Úmysel KBS: Prosme, aby sme vzdávali vďaku Bohu Otcovi za dar
jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od
počatia po prirodzenú smrť.

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

FATIMSKÁ SOBOTA

17. Tretia adventná nedeľa

V Radošine na prvú sobotu mesiaca hodinu pred večernou sv. omšou.

24. Štvrtá adventná nedeľa
25. Narodenie Pána

slávnosť

KATECHÉZA

26. Sv. Štefan, prvý mučeník

sviatok

27. Sv. Ján, apoštol a evanjelista

sviatok

28. Sv. Neviniatka - mučeníci

sviatok

31. Svätá rodina Ježiš, Mária a Jozef

sviatok

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 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 dospelých na
udelenie sviatosti krstu, prípadne iných sviatostí, trvá dva roky.

KRÁTKE SPRÁVY Z FARNOSTI
 5. júla sa na Cyrilometodské slávnosti do Nitry vydalo na bicykloch 8 pútnikov z Radošiny a 6 z Behyniec.
 9. júla sa v kostole uskutočnila zbierka na ozvučenie pre kostol vo filiálke Bzince.
 16. júla predávala miestna konferencia Spolku sv. Vincenta
medovníkové srdiečka na Boj proti hladu. Výnos 461 € bol
odoslaný na účet Spolku.
 7. augusta 2017 sa vydalo 5 pútnikov na tradičnú pešiu púť do
Šaštína. Po požehnaní p. dekanom pri kostole sa Hanka Gorylová, Juraj Goryl, Iveta Chochulová, Anton Brigan a Michaela
Horáčiková vydali na trojdňovú vyše 100 km dlhú cestu
a získali tak štatút pútnikov. Obdržali pamätnú listinu. Okrem
nich 1. a 3. deň putovala Jana Kučerová, 1. deň Katarína Briganová a Pavol Goryl, 3. deň autom Darina Kučerová, Jozef
Kučera a na bicykli p. dekan Ľubomír Havran, ktorý pre pútnikov v bazilike Sedembolestnej odslúžil svätú omšu.
 12. augusta putovalo do Nitry spoločne autobusom 23 pútnikov k Matke Božej na Kalváriu. Zúčastnili sa na svätej omši
a pobožnostiach pri príležitosti Nanebovzatia Panny Márie.
 Pri príležitosti 70. narodenín gazdinej p. dekana p. Júlie Mrázovej bola 26. 8. svätá omša pre príbuzných a priateľov.
 10. septembra oslavovala filiálka Bzince 25. výročie posvätenia kostola Narodenia Panny Márie.
 15. septembra pripravilo 36 párov šikovných rúk výstavu
z plodov zeme vo farskom kostole.
 Svätou omšou slúženou v miestnom amfiteátri sa 16. septembra začali Poľovnícke slávnosti.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Denne okrem nedele pol hodiny pred sv. omšou vo far. 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.
Webová stránka: www.radosina.nrb.sk
FB: Farnosť Radošina
živé vysielanie – na webovej stránke farnosti
Október – modlitba sv. ruženca v dňoch, keď nie je sv. omša, bude
o 17.oo hod. Každú nedeľu o 14.00 h. stavovské modlitby ruženca.
1. 10. - matky, 8. 10. - muži, 15. 10. - deti, 22. 10.- mládež – misijná nedeľa, 29. 10. - chorí
Zmena letného času na zimný: z 28. X. na 29. X. 2017

 17. septembra bola slávnostná svätá omša pri príležitosti
posvätenia farského chrámu.
 23. septembra odslúžil p. dekan svätú omšu za 60ročných jubilantov.
 30. septembra sa za dar života svätou omšou poďakovali
tohtoroční 50-nici.
V tento deň sa 40 veriacich zúčastnilo spoločne autobusom
na vyhlásení Titusa Zemana za blahoslaveného v Bratislave.

