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Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy.
y
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Veľkonočný príhovor
nášho duchovného otca
Milí bratia a sestry, drahá farská
rodina, srdečne vás všetkých pozdravujem.
Končíme pôstny čas, keď sme sa
zamýšľali nad všetkou láskou Božieho Syna Ježiša Krista, ktorá sa nám
darovala a ukázala najdokonalejším
spôsobom v jeho obeti a utrpení.
V bolesti a utrpení Pána Ježiša sa
zrodil nový život, z odumretého
zrna rastie ticho a nenápadne radosť, ktorá nevädne. Po všetkom
bolestnom a ťažkom je tu radostné veľkonočné ráno. Ten, ktorý
bol položený do hrobu, sa zjavuje
v novej, večnej sile so slovami: „Pokoj
vám! Nebojte sa!“
Aj keď to všetko o trpení a bolesti,
drahí bratia a sestry, je pravda, nie
bolesť, utrpenie, nie strach a smrť,
nie zlo a nenávisť zvíťazili, ale zvíťazil náš zmŕtvychvstalý dobrotivý Pán
svojou bezhraničnou láskou.
To je dôvod k radosti a k šťastiu, to je

dôvod, aby naše srdce plesalo a radovalo sa. Veríme v Toho, ktorý porazil
aj smrť.
„Boh je bohatý na milosrdenstvo.“ Milosrdný Otec na nás čaká.
Dôveruje nám, že sa vrátime domov
z bludných ciest. Povedzme si aj my
s márnotratným synom: „Vstanem
a pôjdem k Otcovi. Poviem mu:
„Otče, už nie som hoden volať sa tvojím synom, prijmi ma…“ A on nás neodoženie, nechytí pod krk, ale otvorí
náruč a objíme. Nebojme sa Otcovej
náruče. Potrebujeme jeho rameno,
aby sme sa mohli k nemu pritúliť
a vyplakať na ňom svoj hriech
a bolesť, sklamanie a pocit samoty
a beznádeje.
Nasledujme nášho veľkého Brata,
nášho dobrého Ježiša Krista. Máme
nášho Majstra života nasledovať
vo všetkom. Aj v našom živote je to
všetko pravda o utrpení, o bolesti,
o ťažobe života, o starnutí; je pravda,

že príde smrť, ale vo všetkom tomto
nesmieme zabudnúť, že nad týmto môžeme zvíťaziť, a to dobrotou
a láskou v srdci. Čerpajme dobrotu
a lásku z otvorenej náruče Božieho
Syna.
Najdôležitejšie je, aby sme mali
radosť a šťastie, ktoré nám nik
nevezme.
Prajem všetkým nám, celej našej drahej farnosti, aby nám zmŕtvychvstalý
Ježiš Kristus priniesol pokoj do sŕdc,
radosť do života, silu do ťažoby, vytrvalosť v dobrom a neustálu túžbu nasledovať Božieho Syna v jeho
bezhraničnej láske. On je s nami po
všetky dni až do skončenia sveta.
Všetkých vás srdečne pozdravujem
a prajem pevné zdravie. Milostiplné
a požehnané veľkonočné sviatky pre
všetkých vyprosuje
Milan Kupčík
farár

Kostolná aranžérka

Ivetka Chochulová
Vojsť do kostola, ktorého interiér je
vhodne vyzdobený kvetmi podľa liturgického obdobia a slávenia je akosi
samozrejmé. Je však za tým vytrvalá
a obetavá práca, vyžadujúca si veľa
času a určite aj práce na sebe. Naša
Ivetka sa pred nám očami vypracovala na veľmi schopnú aranžérku
bez toho, aby tento odbor študovala.
Ako to bolo?
Ako a kedy si sa dostala k práci
aranžérky v kostole?
K práci aranžérky v kostole som sa
dostala úplnou náhodou. Výzdobu

kostola robili kedysi pani Štefánia
Prachárová a pani Mária Štericherová. Nakoľko už boli staršie
dôchodkyne, túto prácu už nevládali vykonávať, a preto ju ukončili.
Na ich miesto sa nikto neprihlásil.
Až na päť, vtedy ešte mladých dievčat-študentiek, ktoré sa rozhodli,
že to cez letné prázdniny skúsia. Ja
som sa k nim niekoľkokrát pridala.
Prázdniny sa skončili a nikto nový
sa neprihlásil. Tak som sa dohodla
s jednou z dievčat, Maruškou Briganovou, že budeme výzdobu kostola

I. Chochulová na púti
foto archív A. Sigetovej

ešte nejaký čas vykonávať, kým sa
niekto prihlási. My sme do školy
nechodili, boli sme už zamestnané.
Nikto sa však neprihlásil a vtedy
slúžiaci kňaz v našej farnosti vdp.
farár Šípoš Stanislav nám dal kľúče
od kostola s tým, aby sme to robili
my.
pokračovanie na strane 2
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Bolo to asi v roku 1992 alebo 1993,
nepamätám si to presne. Po nejakom čase sa M. Briganová vydala
a odišla z Radošiny a ja som zostala sama, ale nie na dlho. Oslovila
ma pani Zuzana Pánska a ja som sa
potešila, že mám novú kolegyňu.
A do dnešného dňa to robíme spolu. Práca v kostole nespočíva len
v aranžérskej výzdobe kostola, ale
aj v príprave mnohých ďalších vecí
súvisiacich s liturgiou sv. omší,
napr. výmena, pranie a žehlenie
oltárnych plachiet a obrusov a mnohé iné.
Si v tomto samouk alebo ti niekto pomáhal aspoň na začiatku? Vieme, že tvoja mama bola
v tomto odbore vyštudovaná.
Áno, som úplný samouk. Zo začiatku to bolo len amatérske, obyčajné,
ako všetky začiatky. Pomohla mi aj
moja mama rôznymi radami, nakoľko mala dlhoročnú prax s kvetmi
aj s aranžérstvom.
Úplne na začiatku sme aranžovali
kvety len do váz. A viac sme používali kvety z našich radošinských
záhrad. Rezané kvety z kvetinárstva
sme používali skôr na veľké sviatky,
ako sú napr. Veľká noc alebo Vianoce a potom ešte v zime. Až neskôr
sme začali robiť aranžovanie kvetov
do ikebán. Takéto aranžovanie nám
navrhol vyskúšať vdp. dekan Havran
Ľubomír. Najskôr sme sa báli začať,
lebo sme to nikdy nerobili a nevedeli sme presnú techniku. Časom sme
sa to naučili a zvládali sme aj takéto
aranžovanie kvetov.
Kvety sme najskôr aranžovali spolu
a až neskôr som začala aranžovať
kvety väčšinou sama. Moja kolegyňa
Zuzka Pánska mi v tom pomáha
a vykonáva ďalšie potrebné práce.
Čo všetko si vyžaduje táto práca?
Táto práca si vyžaduje hlavne chcieť
to robiť a mať čas. Mňa táto práca veľmi baví. V podstate ja pri
tom relaxujem. Dôležité je treba
si dopredu rozmyslieť, čo sa bude
aranžovať, na akú príležitosť, na
aký cirkevný sviatok je určené
aranžovanie a potom aké kvety treba kúpiť a hlavne dopredu objednať.
Cez bežný rok, keď nie je žiadny

Výzdoba hlavného oltára pri poďak. za úrodu / foto archív A. Sigetovej

sviatok, kupujeme kvety, aké majú
práve v kvetinárstve alebo aké kvety
máme všetci doma v záhradách. Aj
mnohí farníci a farníčky nás oslovujú a prinesú nám kvety zo svojich
záhrad, čo nám pomôže. Ja veľmi
rada využívam hortenzie zo záhrady
mojej babky, ktoré sú veľmi pekne
sfarbené aj v jeseni.
Ako udržíš naaranžované kvety
vo sviežom stave celý týždeň?
Naaranžované kvety treba len zalievať, nakoľko sú naaranžované vo
ﬂorexe, čo je aranžérsky materiál na
mokré aranžovanie. Ak sú kvety len
vo vázach, treba zastrihovať konce
stoniek a vymieňať vodu. Cez letné
obdobie je to veľmi náročné, nakoľko je veľmi teplo a kvety rýchlo
vädnú. Existujú aj rôzne prípravky
na výživu rezaných kvetov vo vode.
Tvoje aranžmány sú niekedy
naozaj obdivuhodné, napr. pri
výstave Poďakovanie za úrodu,
kde berieš inšpiráciu?
Ak je nejaký väčší sviatok, svadba
alebo napr. aj poďakovanie za úrodu, vtedy si doma nakreslím, ako
by som chcela kvety aranžovať.
Buď si vymyslím niečo sama alebo sledujem aj na internete rôzne
aranžovanie kvetov. A samozrejme, hneď si napíšem, aké kvety
chcem na aranžovanie použiť, aké
kvety si objednám v kvetinárstve.
Niekedy chcem kvety, ktoré je

problém objednať, alebo ich nemávajú často a vtedy mi pani kvetinárka v kvetinárstve povie, že, čo som
si to zase vymyslela, samozrejme
s úsmevom na tvári.
Dôležité je aj vybrať si správnu
vázu alebo nádobu na aranžovanie,
aby aranžovaná kytica vynikla.
Keď chcem vytvoriť nejaký obraz
z kvetov, sú tiež dôležité tieto
vázy a nádoby, aby obraz vynikol.
Pri aranžovaní používam aj rôzne
aranžérske pomôcky.
Veľmi pekne ďakujem všetkým,
ktorým sa výzdoba páči, aj za všetky
uznania, ktoré ma veľmi potešia a,
samozrejme, dodávajú podporu do
ďalšej práce. Nie vždy som spokojná s mojou prácou naaranžovaných
kvetov, lebo ja si to predstavujem
úplne inak ako to vyšlo. Ale posúva
ma to ďalej, aby som sa zdokonalila.
Robím to hlavne na česť a slávu
Božiu.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať
nášmu dôstojnému pánovi dekanovi Milanovi Kupčíkovi, ktorý
nám pomáha. A zároveň veľmi
pekne ďakujem aj za spoluprácu
našim bývalým duchovným otcom
vdp. S. Šípošovi a vdp. Ľ. Havranovi.
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa
tvorivosti do ďalšieho obdobia.
Rozhovor pripravila
Antónia Sigetová
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Správy zo života farnosti

– život farnosti sa nezastavil
• V posledný deň kalendárneho roka 2020 sa p. dekan vrátil
z karantény a odslúžil sv. omšu
a po nej ďakovnú pobožnosť na
záver roka. V rámci homílie oboznámil veriacich so životom vo farnosti v číslach.
• Za ostatný rok bolo v našej farnosti pokrstených 28 detí, 14 chlapcov a 14 dievčat. 9 krstov bolo
z iných lokalít, čiže za našu farnosť to bolo 19 detí. Zosobášilo
sa 11 párov, nie všetky z našej
farnosti. Na prvom svätom
prijímaní bolo 14 detí, pohrebov bolo 31, zomrelo 14 mužov
a 17 žien, z nich bolo 20 zaopatrených sviatosťami.
• Ďalej nasledovali informácie o ﬁnančnom hospodárení farnosti
a plánoch rekonštrukcií a budovania v nasledujúcom roku. Plánuje
sa výmena ďalších okien na kostole v Radošine za nové s vitrážami, obnova elektroinštalácie a zvonov, dvere a okná
v Behynciach.
• V poďakovaní za pomoc ochotných farníkov spomenul p. dekan
účastníkov brigád, kostolníkov vo
všetkých kostoloch farnosti, ženy,
ktoré sa pred sv. omšami predmodlievajú ruženec, upratovanie,
aranžovanie, organistkám a speváčkam miništrantom…
• Na záver sv. omše 31. dec. bola
ďakovná pobožnosť za uplynulý rok. V nej sa viackrát opakovali slová „Rok korunuješ, Pane,
svojou dobrotou“. Hoci bol rok
2020 kvôli pandémii koronavírusu
veľmi odlišný od iných a na mesiace by sa dali počítať dni, keď sa
nemohli verejne slúžiť sv. omše,
Božia ochrana bola stále nad nami.
• Hneď na druhý deň od 1. januára
bol vládou nariadený tvrdý lockdown a opäť zákaz verejných sv.
omší. V pastierskom liste otcov
biskupov, ktorý sme mohli počúvať

len z prenosov, nás otcovia biskupi
vyzývali prihlásiť sa k svoje viere
pri sčítaní ľudí, ktoré prebiehalo
počas februára a marca.
• Po viacnásobnom odložení bola
8. januára 2021 nainštalovaná
zreštaurovaná socha sv. Jána
Nepomuckého do areálu farského kostola. O demontáž
a reštaurátorský výskum sa pričinil
Nitriansky samosprávny kraj,
ﬁnančne čiastočne prispelo Ministerstvo kultúra SR, významný
príspevok darovalo Ružencové
bratstvo v Radošine a dobrovoľníci.
• Na sviatok sv. Jozefa sa konala
v našej farnosti výročná poklona Oltárnej sviatosti. V ranných
hodinách vystavenú Sviatosť mohli veriaci navštíviť počas dňa individuálne, poklona bola ukončená
pred večernou svätou omšou.
• V ďalšom období prebiehal život vo farnosti v obmedzenej
forme. Pán dekan naďalej vysluhoval sviatosť zmierenia len individuálne a v nevyhnutnej forme,
poskytoval sviatosť pomazania
chorých pri návštevách potrebných
a, žiaľ, veľa pochovával, lebo pandémia si aj v našej farnosti vyžiadala viaceré obete. Naďalej denne
slúžil sv. omše na rôzne úmysly podľa požiadaviek veriacich,
ale bez účasti ľudu. Sväté omše
z farského kostola boli streamované. Rovnako boli v pôstnom
období vysielané pobožnosti
krížovej cesty, ktoré sa modlil p.
dekan dvakrát v týždni, a to v piatok pred sv. omšou a v nedeľu
popoludní.
• Príprava birmovancov na prijatie tejto sviatosti prebiehala online, v určené dni bola sv. omša
s príhovorom zameraná na nich
a birmovanci sa na nej zúčastnili prostredníctvom prenosov.

• Veľká noc prebehla už druhýkrát v maximálne obmedzenej forme, keďže epidemická
situácia bola stále vážna a opatrenia vlády neumožňovali verejné
slávenia. Otcovia biskupi viackrát rokovali s predstaviteľmi štátu a dosiahli tesne pred Veľkou
nocou povolenie na individuálnu pastoračnú starostlivosť. To
umožnilo viacerým veriacim po
dohovore prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Všetky
obrady a slávenia bolo možné
online sledovať na FB stránke
farnosti alebo na webe ekostol.
• Niekoľko dní pred Veľkou nocou
začala skupina dobrovoľníkov
s opravou kaplnky pri ceste oproti PD smerom na Topoľčany.
V roky neupravovanom poraste
bola kaplnka už úplne stratená. Po
vyčistení od neželaného porastu
je dobre viditeľná a po jej celkovej
oprave môže byť znova miestom
krátkeho zastavenia sa, modlitby
a vzdania úcty Bohu.
• V týždni pred Veľkou nocou bola
k soche sv. Urbana pri vstupe do
našej známej vinice nainštalovaná
tabuľa s informáciami o tomto
svätcovi.
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby IV. - V. - VI. 2021
Apríl 2021

Jún 2021

KATECHÉZA

Všeobecný úmysel: Za tých,
ktorí v krajinách pod diktatúrou,
autoritárskym režimom alebo
s oslabenou demokraciou bojujú
za základné práva, riskujúc vlastné
životy.
Úmysel KBS: Aby sme príkladným
slávením Veľkej noci prinášali svetu
nádej na víťazstvo Božej pravdy
a spravodlivosti.

Evanjelizačný: Za mladých ľudí,
ktorí sa s podporou kresťanského
spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti
a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.
Úmysel KBS: Aby Pán štedro
požehnal Slovensko mnohými
kňazskými a rehoľnými povolaniami.

Sviatosť krstu: Rodičia, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, si dohodnú
termín krstu a katechézy pred ním
s kňazom osobne alebo telefonicky
(č. tel. 53 98 281).

Všeobecný úmysel: Za ﬁnančníkov, aby spolupracovali s vládami
na regulovaní ﬁnancií a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.
Úmysel KBS: Aby sme dobrým
príkladom života šírili evanjelium
vo svojom okolí.

Vysluhovanie
sviatosti zmierenia
Pol hodinu pred sv. omšou vo
farskom kostole, ak to epidemiologická situácia dovolí.
Webová stránka:
www.radosina.nrb.sk
FB: Farnosť Radošina

Príprava dospelých na prijatie
sviatostí:
Príprava dospelých na udelenie sviatosti krstu trvá dva roky, príprava
na prvé sväté prijímanie a prijatie
sviatosti birmovania je 3 až 6 mesiacov.

Významné liturgické dni

Svätý Ján Nepomucký

Apríl 2021

Obnovená socha sv. Jána Nepomuckého
sa po zreštaurovaní vrátila na svoje miesto pred farský kostol v Radošine. Všetci
konštatujeme, že je krásna. Vieme však,
kto vlastne bol tento svätec a prečo ho
uctievame? Možno sa podľa tohto opisu
začneme k nemu utiekať najmä s prosbou o posilnenie viery.
Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník,
sa narodil v Čechách v Pomuku okolo
polovice 14. storočia. Socha sv. Jána
Nepomuckého stojí pred naším kostolom. Keď budeme okolo neho prechádzať, môžeme
si všimnúť niekoľko atribútov: päť hviezd na svätožiare (hviezdy na svätožiare má okrem neho jedine Panna
Mária), ktoré pripomínajú päť Kristových rán. Kríž, ktorý
drží v rukách, pripomína úprimnú vieru v Krista. Môžeme
si všimnúť, že malý anjel má v ruke zámok, ktorý mu podáva – to symbolizuje Jánovu mlčanlivosť spovedného tajomstva, ktoré nevyzradil ani za cenu svojho života. Sv. Ján
Nepomucký je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a je pre nás príkladom vo viere a vernosti Kristovi. Jeho
telo je uložené v pražskom metropolitnom chráme a je vo
veľkej úcte. Svätorečený bol roku 1729.
Sochy svätca sa nachádzajú na mnohých miestach Slovenska a je mu zasvätených viacero chrámov. Slovenský kostol
v New Yorku je tiež zasvätený sv Jánovi Nepomuckému.

1. Zelený štvrtok- pamiatka Pánovej večere
2. Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
3. Biela sobota – Veľkonočná vigília
4. Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
slávnosť
11. Nedeľa Božieho milosrdenstva
Sv. Katarína Sienská, panna, učiteľka
29.
sviatok
Cirkvi, patrónka Európy

Máj 2021
3. Sv. Filip a sv. Jakub apoštoli
13. Nanebovstúpenie Pána
14. Sv. Matej – apoštol
22. Zoslanie Ducha Svätého –vigília
23. Zoslanie Ducha Svätého
Preblahoslavená Panna Mária
24.
- Matka Cirkvi
27. Ježiš Kristus – najvyšší a Večný kňaz
30. Najsvätejšia Trojica

sviatok
slávnosť
sviatok
slávnosť
slávnosť
spomienka
sviatok
slávnosť

Jún 2021
3. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
11. Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
24. Narodenie sv. Jána Krstiteľa
29. Sv. Peter a sv. Pavol – apoštoli

slávnosť
slávnosť
spomienka
slávnosť
slávnosť

Štefan Kónya

Zdroj: http://www.muzeumkarlovamostu.cz/cz/historie/jan-nepomucky/atributy-a-ctnosti

Máj 2021

Sviatosť manželstva: Snúbenci
aspoň tri mesiace pred plánovaným
sobášom prídu na farský úrad
a žiadajú o udelenie sviatosti manželstva.

