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Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.
Ž 65

Svätý Otec František oslovil všetkých Slovákov
Je krátko po apoštolskej návšteve
pápeža Františka u nás. Televízia nás
informovala o každom podujatí –
plánovanom i mimoriadnom, a tak sme
vďaka nej mohli naplno prežívať každý
krok Svätého Otca. Kresťanská televízia
LUX nás už začala a ďalej nás bude informovať, ako slovenská cirkev prenesie
jeho slová do života na Slovensku.
Všetkých nás prekvapili a potešili niektoré vyjadrenia pápeža na adresu nás
Slovákov. My už možno ani nevidíme
naše typické vlastnosti, ktoré – vďaka
Bohu – zatiaľ na nás vidia tí, ktorí sa
na nás dívajú z odstupu. To znamená,
že nás západná kultúra, ktorá sa na nás
valí zo všetkých strán, ešte úplne neprevalcovala a dobrý základ nášho národa
prežil.
Počuli sme napríklad takéto slová:
„Oslovuje ma typický spôsob slovanského privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a soľ. Písmo nás

pozýva, aby sme chlieb nezhromažďovali, ale delili sa oň. Skutočné bohatstvo
nespočíva v zväčšovaní množstva toho,
čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Nalámaný
a rovnakým dielom rozdelený chlieb
pripomína význam spravodlivosti, dávať
každému príležitosť sa realizovať.“
„Nemá zmysel sťažovať sa na minulosť,
treba si vyhrnúť rukávy a SPOLU budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste
to urobili s pohľadom upretým nahor,
ako keď sa pozeráte na vaše nádherné
Tatry.“
„Pani prezidentke som povedal: Slovensko je jedna báseň.“ V jednom zo
svojich príhovorov Svätý Otec dokonca citoval kúsok básne Sama Chalupku. Viackrát zaznel odkaz na svätých
Cyrila a Metoda, spomenul našu novú
blahoslavenú Anku Kolesárovú, našich
blahoslavených mučeníkov, atď. Je až
neuveriteľné, koľko toho o Slovensku

vedel. Naozaj ako otec, ktorý sa zaujíma
o svoje deti.
V posledný deň navštívil Svätý Otec
našu drahú patrónku v Šaštíne a daroval
jej krásny dar – zlatú ružu – ako poďakovanie za zdarenú operáciu a prejav
úcty k Božej Matke, ktorou je známy.
Viacerí z nás toto gesto videli naživo,
keďže sme na tomto stretnutí v Šaštíne
ako pútnici z našej farnosti boli. Symbolické je tiež, že, ako sme sa dozvedeli
z úst biskupa Haľka, zvykne pápež František obdarovať svojich hostí obrázkom
sv. Martina a zmenšenú repliku tohto
svätca, ktorého originálne súsošie je
v rohu Katedrály sv. Martina, si z Bratislavy odnášal ako dar.
Ďakujeme, Svätý Otče! Povedali ste, že
budete Slovensko nosiť vo svojom srdci
a modliť sa zaň a my sa budeme modliť
za Vás, ako ste nás k tomu vyzvali.
Antónia Sigetová

SedemnásƦ rokov
Po minuloročnom probléme nájsť kvôli pandémii koronavírusu
termín na uskutočnenie prvého svätého prijímania, sa v tomto
roku podarilo dodržať naplánovaný termín. Bola ním nedeľa
slávnosti Najsvätejšej Trojice 29. máj 2021. Prvú sviatosť zmierenia a prvýkrát Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti prijalo dvadsať
tretiakov. Biele oblečenie symbolizovalo čistotu ich srdca a túto
prvú uvedomelú duchovnú udalosť v živote detí, do ktorej už
boli celkom osobne zainteresované, sledovali ich rodičia, krstní
rodičia a starí rodičia či súrodenci.
V príhovore prirovnal pán dekan tento krok výstupu na vrch,
na ktorého zvládnutie si do batoha berieme chlieb a vodu.
Celý náš život je pomyselným stúpaním do vrchu, na ktorého
zvládnutie môžeme čerpať posilu z eucharistického chleba.
Kto na to nezabúda, zvláda svoju životnú trať s tou najväčšou
a najspoľahlivejšou pomocou. Na priblíženie milostí z Eucharistie porozprával deťom príbeh o človeku, ktorý na ochranu
svojich nahromadených peňazí neustále menil prístupové heslo, až to posledné nakoniec zabudol. Heslo bolo „Boh“ a on sa
k svojim peniazom nakoniec nedostal.
Po prijatí Pána Ježiša sa v závere svätej omše deti zverili pod

Oltárik Bzince

ochranu Panny Márie a dostali k tomu medailónik so stužkou.
Priestor pred kostolom a v kostole pripravili a vyzdobili rodičia
detí a na zdôraznenie, že ide o mimoriadnu udalosť pre deti,
boli ich mená napísané na veľkých medovníkových srdciach zavesených v priestore kostola. Pán dekan vyzval deti, aby si zvykli prichádzať do kostola a prijímať Pána Ježiša v hostii a rodičov,
aby im šli príkladom a viedli k tomu svoje deti. V nasledujúcich
dňoch viaceré prichádzali do kostola a niektoré sa hneď rozhodli urobiť si deväť prvých piatkov.
-st-
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Život vo farnosti v skratke
Farský výlet

21. júla sa 62 farníkov zo všetkých obcí farnosti vybralo pod
vedením p. dekana Kupčíka na jednodňový výlet do Banskej
Štiavnice a okolia. Zastúpené boli všetky vekové kategórie,
najstaršia účastníčka mala 79 rokov, najmladšia iba šesť mesiacov. 55 účastníkov kúsok pred Počúvadlom vystúpilo a vybralo sa na turistickú trasu na vrch Sitno. Siedmi, ktorí si už
na takúto vychádzku netrúfali, sa odviezli k Počúvadlu, kde sa
v krásnom prostredí pri jazere dalo poprechádzať, posedieť
i občerstviť. Popoludní sa spoločne odviezli do Banskej Štiavnice, zúčastnili sa na svätej omši, ktorú pre nich v miestnom
kostole Nanebovzatia Panny Márie odslúžil pán dekan, pozreli
si mesto a na záver prešli po obnovenej známej kalvárii.

Stanovačka miništrantov

25. júla šli na dvojdňovú stanovačku s p. dekanom miništranti.
V prvý deň sa v Rajeckých Tepliciach okúpali na miestnom kúpalisku, stany si postavili v autokempingu Slnečné skaly. V noci zažili
nočnú moru všetkých stanovania chtivých – poriadnu búrku a premočené stany. Ráno už našťastie svietilo slnko, a tak sa po svätej
omši mohli vydať na deväťkilometrovú túru na Lietavský hrad. Túto,
miestami aj náročnú túru, zdolali väčší i menší bez problémov. Zážitok na dlho.

Cyklovýlet

Výstup na Sitno

Pán dekan ako nadšený cyklista sa 13. augusta vybral s miništrantmi
a inými milovníkmi bicyklovania na cyklistickú púť po vážskej cyklodráhe na Skalku pri Trenčíne. Bolo ich dvadsaťjeden. Do Nového
Mesta bicykle odviezli, tam na ne nasadli a odviezli sa až na Skalku,
kde mali svätú omšu. Hrdinom bol najmladší cyklista, iba tretiak.
Naspäť už bicykle doviezli a vrátili sa tak, aby mohla byť večerná sv.
omša pre farníkov.

Požehnanie sochy Panny Márie

Banská Štiavnica

80-roční jubilanti

Na 17. cezročnú nedeľu bola svätá omša obetovaná za jubilantov,
ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia osemdesiat rokov života. Symbolicky bola táto sv. omša na novozavedený Deň starých
rodičov. Veľa zdravia!

21. augusta navštívil Radošinu nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák. Členovia Komunity Kráľovnej pokoja, sídliaci v biskupskom
kaštieli, dali zreštaurovať sochu Panny Márie Kráľovnej, stojacej za
kaštieľom pred vchodom do orechovo – gaštanového sadu. Sochu
dal v roku 1896 zhotoviť biskup Imrich Bende. Mons. Judák odslúžil
na nádvorí kaštieľa slávnostnú svätú omšu a po nej sa s prítomnými
chovancami a zamestnancami komunity, ale aj viacerými veriacimi
z obce, v sprievode presunul k obnovenej soche, aby ju požehnal.
Keďže socha stojí pri ceste smerom k viniciam a do blízkeho lesa,
obyvatelia Radošiny často okolo nej chodia na prechádzky a majú
tak možnosť zastaviť sa pri nej a krátko sa pomodliť.

Panna Mária Kráľovná
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Výmena vchodových dverí
na kostole v Behynciach

27. augusta sa vymenili všetky vchodové dvere na kostole v Behynciach, keďže pôvodné netesnili a tiež nevyhovovali z hľadiska bezpečnosti. Práce ochotne vykonali dobrovoľníci.

Opekačka

Pred záverom prázdnin 29. augusta pozval p. dekan Kupčík
miništrantov, ale i ostatné deti do farskej záhrady na opekačku. Na
vydarenej akcii sa zúčastnili malé i väčšie deti, tie celkom malé aj
s rodičmi.

September bohatý na udalosti

Veni Sancte V prvú septembrovú nedeľu vzývali deti spolu s ostatnými veriacimi Ducha Svätého a vyprosovali od neho pomoc pri
zvládaní školských povinností.
Druhá septembrová nedeľa sa niesla v znamení troch udalostí:
- Filiálka Bzince oslavovala hody viažuce sa na sviatok Narodenia
Panny Márie. Po slávnostnej svätej omši sa pred kostolíkom potešili pri malom agapé.
- Miestni členovia Spolku sv. Vincenta predávali v rámci celoslovenskej zbierky Boj proti hladu medovníkové srdiečka. Výnos tejto
zbierky vo výške 472.30 € bol odoslaný na príslušný účet a bude
slúžiť na pomoc vo viacerých krajinách. O využití prostriedkov informoval letáčik, ktorý darcovia dostali spolu so srdiečkom.
- V ten istý deň popoludní sa konala pobožnosť k Sedembolestnej Panne Márii pri kaplnke v poli pred Behyncami ako príprava na návštevu Svätého Otca na Slovensku a tiež pripomenutie
prvého výročia jej obnovy.

Svätohubertská svätá omša

V sobotu 18. septembra, teda na hodovú sobotu, sa už po
jedenástykrát v miestnom amﬁteátri svätou omšou začali poľovnícke
slávnosti. Aj tento rok ju hrou a spevom spevádzal ľudový súbor
Lidovec. Poľovníci v rovnošatách venovali typické „poľovnícke“
obetné dary. Na sv. omši sa zúčastnilo veľa veriacich z Radošiny
i okolia.

Púť v Šaštíne

Hodová slávnosť

19. septembra bola slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia
posvätenia farského chrámu v Radošine. Okrem krásneho spevu
speváčok bola sv. omša obohatená o nesenie rozšírených obetných
darov piatimi pármi v krojoch. Na záver sv. omše bola pobožnosť
s Božskému Srdcu s požehnaním s Oltárnou sviatosťou a spievala
sa pápežská hymna. Pred kostolom bolo agapé, na ktoré gazdinky
napiekli slané i sladké dobroty a na ktorom sa zúčastnilo veľmi veľa
veriacich v družnom spoločenstve.

Kaplnka Sedembolestnej

Popoludnie hodovej nedele patrilo požehnaniu ďalšej kaplnky, po
mnohých rokoch obnovenej. Stojí pri hlavnej ceste na Topoľčany
oproti družstevnému vinárstvu Víno vinovaté. Dobrovoľníci očistili okolie, lebo kaplnka bola zarastená a nebolo ju vidno, urobili
potrebné murárske, klampiarske a natieračské práce a obraz Sedembolestnej Panny Márie, ktorej je kaplnka zasvätená, bol obnovený.
Na posviacke sa zúčastnili dobrodinci a početní veriaci. Pri kaplnke
sú umiestnené tabule, jedna oboznamuje s históriou, na ktorú sa
zhotovenie viaže, a druhá hovorí o tých, ktorí sa zaslúžili o obnovu.

Stretnutie so Svätým Otcom
Františkom

15. septembra sa viacerí veriaci z farnosti, ku ktorým sa pridali aj
niekoľkí hostia z okolitých obcí, zúčastnili spoločne autobusom na
púti v Šaštíne, aby sa naživo stretli s pápežom Františkom. Pán dekan Kupčík bol medzi prítomnými osemsto kňazmi. Za najväčší zážitok považovali pútnici požehnanie, ktoré sa im asi zo vzdialenosti
jedného metra od Svätého Otca dostalo, keďže, ako je jeho zvykom,
prešiel na papamobile cez všetky uličky medzi sektormi a pozdravoval veriacich. Zjednotenie tisícok ľudí na čele s najvyšším pastierom
Cirkvi v tej istej modlitbe vytvorilo atmosféru so silným duchovným
nábojom a všetci odchádzali nadšení a povzbudení.

Kaplnka Radošina
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby X. - XI. - XII. 2021
Október 2021

Evanjelizačný úmysel: Aby sa
všetci pokrstení ľudia podieľali na
evanjelizácii a boli ochotní stať sa
misionármi svedectvom svojho
života, vyžarujúceho evanjelium.
Úmysel KBS: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba
posvätného ruženca.

VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI ZMIERENIA

Denne – pred svätou omšou vo farskom kostole
K prvému piatku:
V Radošine - v pondelok od 17.00
do 18.00 hod., v stredu pred rannou sv. omšou, v piatok od 15.00 do
16.30 hod.
V Behynciach – v utorok od 17.00
do 18.00 hod.
V Bzinciach – vo štvrtok od 17.00
do 18.00 hod.
Adorácia - vo farskom kostole
v Radošine:

November 2021

December 2021

• štvrtok pred prvým piatkom od
23.00 do 24.00 hod.
• prvý piatok od 15. 00 hod. do
začiatku večernej sv. omše
Večeradlo modlitby s Pannou
Máriou – vo farskom kostole na
prvú sobotu mesiaca hodinu pred
sv. omšou.

ci aspoň tri mesiace pred plánovaným sobášom prídu na farský úrad
a žiadajú
o udelenie
sviatosti
manželstva.
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.
Zmena letného času na zimný:
V noci z 30. X. na 31. X. 2021 - o 3.00
hod. letného času si posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho
času.

Všeobecný úmysel: Za ľudí, ktorí
trpia depresiami alebo sú na pokraji
so silami, aby nachádzali podporu
a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre
život.
Úmysel KBS: Aby sme pamätali
na našich zosnulých a získavali pre
nich odpustky.

KATECHÉZA

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).
Sviatosť manželstva: Snúben-

Všeobecný úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou
a tvorivosťou v sile Ducha Svätého
stali jeho svedkami.
Úmysel KBS: Aby sme vzdávali
vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna
a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po
prirodzenú smrť.

www.radosina.nrb.sk
FB: Farnosť Radošina

Významné liturgické dni
Október 2021
Sv. Terézia z Lisieux, panna,
učiteľka Cirkvi
2. Sv. anjelov strážcov
4. Sv. František Assiský
7. Ružencová Panna Mária
Sv. Terézia od Ježiša,
15.
panna a učiteľka Cirkvi
18. Sv. Lukáš, evanjelista
1.

22. Sv. Ján Pavol II. – pápež
28. Sv. Šimon a Júda, apoštoli

28. Prvá adventná nedeľa
30. Sv. Ondrej, apoštol
spomienka
spomienka
spomienka
spomienka
spomienka
sviatok
ľubovoľná
spomienka
sviatok

November 2021
1. Všetkých svätých
2. Všetkých verných zosnulých
9. Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Výročie posviacky katedrál. chrámu sv.
20.
Emeráma
21. Slávnosť Krista Kráľa

slávnosť
spomienka
sviatok
sviatok

sviatok

December 2021
5. Druhá adventná nedeľa
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12. Tretia adventná nedeľa
19. Štvrtá adventná nedeľa
24. Vigília Narodenia Pána
25. Narodenie Pána
26. Svätá rodina Ježiš, Mária a Jozef
27. Sv. Ján, apoštol, evanjelista
28. Sv. Neviniatka, mučeníci
Sv. Silvester, pápež, Ďakovná pobožnosť
31.
na konci kalendárneho roka

slávnosť

slávnosť
sviatok
sviatok
sviatok
ľubovoľná
spomienka

Október – modlitba sv. ruženca v dňoch, keď nie je sv. omša,
bude o 17.00 hod. Každú nedeľu o 14.00 h. budú stavovské
modlitby ruženca nasledovne:
3. X. - deti | 10. X. - ružencové bratstvo | 17. X. - matky
24. X. - mládež – misijná nedeľa | 31. X. - muži, ženy

