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JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI
Sv. Otec pri vyhlásení Dňa starých rodičov.

JUBILEJNÉ ROKY CIRKVI
V súčasnosti
prebiehajú
v Cirkvi
naraz tri osobitné jubilejné roky, vyhlásené Svätým Otcom Františkom
a Spoločnosťou Ježišovou, ktorej je
pápež členom. Je to Rok sv. Jozefa, Rok
rodiny a Rok sv. Ignáca.
Rok sv. Jozefa vyhlásil Svätý Otec František 8. decembra 2020 bulou Patris
corde (S otcovským srdcom) pri príležitosti 150 rokov od vyhlásenia sv. Jozefa
za patróna celej Cirkvi blahoslaveným
pápežom Piom IX. 8. decembra 1870. Jubilejný rok potrvá do 8. decembra 2021.
Ako pápež v bule píše, „sv. Jozef vyjadril
svoje otcovstvo konkrétne tým, že urobil
zo svojho života dobrovoľné obetovanie
sa v láske vloženej do služby Mesiášovi.
Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva.

Sv. Jozef čelil konkrétnym problémom
svojej rodiny, presne tak, ako iné rodiny
sveta.“ Dnes, ako ďalej píše pápež, „sa
deti zdajú byť sirotami bez otcov“.
Otcovstvo sv. Jozefa, problém otcovstva v súčasnom svete, kríza rodiny a 5.
výročie vydania posynodálnej exhortácie
o láske v rodine, viedli Svätého Otca k vyhláseniu osobitného Roka rodiny Amoris
laetitia. Začal sa na Slávnosť sv. Jozefa
19. marca 2021 a potrvá do svetového
stretnutia rodín v roku 2022. Do jeho
slávenia bude zahrnutý aj Svetový deň
starých rodičov, ktorý sa prvýkrát bude
sláviť 25. júla 2021, deň pred sviatkom
sv. Joachima a Anny, starých rodičov
Pána Ježiša. Osobitný rok sa má zamerať
na zmenu v pastorácii rodín.

Rok sv. Ignáca má pripomenúť dar
duchovných cvičení, ktoré tento veľký
svätec zaviedol. Vyhlásenie osobitného
roka sa viaže na 500. výročie zasiahnutia
Ignáca delovou guľou, ktoré viedlo k jeho
zdĺhavému liečeniu a počas neho jeho
obráteniu a horlivému apoštolátu prostredníctvom duchovných cvičení. Uprostred Roka sa nachádza tiež 400. výročie
kanonizácie sv. Ignáca. Rok potrvá od 20.
mája 2021 do 31. júla 2022. O duchovné
cvičenia prejavuje záujem veľký počet
veriacich a na ich uskutočňovanie boli
zriadené na Slovensku dva veľké exercičné domy – v Piešťanoch a Prešove.
Duchovné cvičenia však je možné absolvovať aj na mnohých ďalších miestach.
-st-

Prvoprijímajúce detí, autor Bc. Stanislav Bašista

Prvé sväté prijímanie
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
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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 na-
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jspoľahlivejšou 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
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-

Život vo farnosti v skratke

Do polovice apríla sa napriek zákazu verejného slávenia svätých
omší a ich tichého slávenia s nevyhnutnou asistenciou pokračovalo
v prácach na farskom kostole. 16. apríla 2021 demontovala skupinka
mužov dobrovoľníkov vnútorné okná v lodi kostola a pripravila
ich tak na výmenu za nové vitrážové. V dňoch 21. a 22. apríla sa
uskutočnila ich výmena a v nasledujúcich niekoľkých dňoch boli
dokončené omietky a zhotovené ich otváranie elektrickým ovládaním. Priebežné vetranie a vysušovanie priestoru kostola zabraňuje zápachu plesne, ktorý v slabo vetranom priestore často bol.
Vyobrazení svätci, ktorých po dohovore s p. dekanom vybrali ich
sponzori, sú nám blízki a nové okná kostol tiež skrášľujú. V prvých
májových dňoch boli dokončené všetky práce na oknách a skupina
farníčok urobila veľké upratovanie.
Od 19. apríla sa v obmedzenom režime mohli sláviť verejné sväté
omše. V sobotu boli pridané sväté omše na filiálkach o 16.00 a 17.00,
v Radošine bola sv. omša ako zvyčajne o 18.00, všetky s nedeľnou
platnosťou.
Každý piatok bol príhovor vo sv. omši zameraný na birmovancov
s katechézou pred prijatím blížiacej sa sviatosti birmovania, v sobotu bol zameraný na deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie.
Nevyhnutné administratívne práce k prijatiu sviatosti birmovania
sa uskutočňovali vo vonkajších priestoroch pred jaskynkou Lurdskej
Panny Márie. Podobne sa vonku konali stretnutia s rodičmi prvoprijímajúcich detí a nácviky na túto slávnosť.
V dňoch 3. až 7. mája bol vymenený dosluhujúci automatický elektrický pohon zvonenia kostolných zvonov. Zároveň sa zapojil nepoužívaný štvrtý zvon a zmenený bol pohyb srdca zvonov pri zvonení
za pohyb celých zvonov, aby sa predišlo ich prasknutiu pri opakujúcom sa udieraní na bočnú stenu zvonov.
16. mája, v deň spomienky na sv. Jána Nepomuckého, požehnal p. dekan za prítomnosti asi 12 veriacich obnovenú sochu
sv. Jána Nepomuckého pred kostolom.
V príhovore oboznámil prítomných jednak
so samotným svätcom, ale tiež s jeho najčastejším znázornením a symbolmi, ktoré
charakterizujú jeho život a svätosť. Prítomní sa tiež dozvedeli, aký význam má nápis
na podstavci pomníka a meno reštaurátora,
ktorým bol sochár Mikuláš. Požehnanie
bolo ukončené malým agapé.
+ foto posvätenia sochy
Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 23.
mája bola požehnaná socha sv. Urbana pri vstupe do miestnej vinice.
Napriek celodennému výdatnému dažďu, ktorý ustal až popoludní
- symbolicky o 15. hod. v čase požehnávania sochy, sa autami na
nej zúčastnila malá skupinka veriacich. Pri soche svätca bola krátko
predtým umiestnená tabuľa s informáciami o sv. Urbanovi. Pri tejto
príležitosti požehnal p. dekan tiež polia, keďže sa prosebné procesie
kvôli pandémii v jarných dňoch konať nemohli. Agapé po slávnosti
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sa konalo v Poľovníckom dome.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi pripadla v tomto
roku na 3. júna. Po večernej svätej omši sa konala tradičná procesia s Oltárnou sviatosťou k štyrom oltárikom okolo kostola. Okrem
slávnostne vyobliekaných detí, ktoré mali pred pár dňami prvé
sväté prijímanie, jej lupienkami kvetov zdobila cestu veľká skupina
malých detičiek v sviatočnom oblečení. Pri každom oltáriku dostali
početní veriaci po vypočutí si evanjelia a úvahy sv. Tomáša Akvinského požehnanie so Sviatosťou. Štvornásobné uctenie si Sviatosti
umocňoval spev pri jednotlivých zastaveniach a úctivý presun sprievodu k ďalšiemu oltáriku. Slávnosť bola ukončená jasavým spevom
Te Deum a ďalšie požehnanie v kostole.
12. júna sa po piatich rokoch konala vo farnosti birmovka. O tejto
slávnosti prinášame osobitnú reportáž.
Pri hlavnej ceste smerom na Piešťany sa nachádza socha sv. Jána
Krstiteľa krstiaceho Pána Ježiša. Od jej zhotovenia uplynulo tento
rok 150 rokov a posledných - možno aj 50 rokov, sa nezvykli veriaci
k nej vybrať, dokonca, hoci ju skoro denne obchádzame autom alebo
iným dopravným prostriedkom, prestali sme si ju všímať. V tomto
roku sa pri príležitosti spomenutého okrúhleho výročia štyri dni
pred slávnosťou sv. Jána Krstiteľa, v nedeľu 20. júna, uskutočnila
malá púť k nej. Inicioval ju p. dekan Kupčík. Asi dvadsať pútnikov
sa stretlo pri chate Hoste, kam sa priviezli autami a bicyklami, a potom putovali pešo cez les k soche. Cestu vopred vyznačil p. dekan
značkami z dreva, rozložil ich po zemi a prítomné deti ich s veľkým
nadšením hľadali. Pri soche oboznámil p. dekan prítomných
s históriou vzniku sochy, ktorú naposledy dalo obnoviť v roku 1957
ružencové bratstvo a potrebovala by už zase opravu. Potom sa pútnici spolu pomodlili desiatok ruženca svetla ktorý bol pokrstený v Jordáne a litánie
k sv. Jánovi Krstiteľovi. Napriek horúcemu
počasiu to bolo veľmi milé podujatie, v lese
bolo príjemne a ako doteraz viaceré podujatia, ukončené bolo malým agapé.
V Radošinskej sýpke, bývalom objekte
patriacom ku kaštieľu, biskupstvu Nitra,
bola 26. júna otvorená výstava sôch pod
názvom Otče náš. Sochár Dominik Monček
na nej prezentuje sochy a kresby vychádzajúce z myšlienky, ktorú v ňom evokovala
sýpka ako sklad obilia – chlieb náš každodenný. Keďže hlavný materiál uňho je kov,
väčšina vystavených diel je najmä z tohto
materiálu. Výstava bude prístupná každú nedeľu popoludní počas
celého leta.
Od 1. júla bol Konferenciou biskupov Slovenska zrušený dišpenz
z účasti na svätých omšiach a veriaci sú opäť povinní zúčastňovať
sa na svätých omšiach v nedeľu a prikázané sviatky. Veriaci majú
naďalej povinnosť nosiť rúško a dezinfikovať si pred vstupom do
kostola ruky.
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Birmovka v našej farnosti
Po piatich rokoch sa v našej farnosti
konala sviatosť birmovania. Slávnostným dňom jej konania bol pre päť
ročníkov detí a mládeže, čiže ôsmakov, deviatakov a prvých troch ročníkov stredných škôl, 12. jún 2021. Deň
bol symbolický tým, že to bola sobota, v ktorú si celá cirkev pripomína

ju mohli prijať všetci záujemcovia.
Sviatosť prišiel vyslúžiť nový pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons.
Peter Beňo, ktorý viac rokov pôsobil v Skalke pri Trenčíne a patril do
dekanátu Trenčín, v ktorom mu bol
dekanom náš duchovný otec Mons.
Kupčík. Slávnostnú svätú omšu,

Otec biskup medzi veriacimi
Foto: Jozef Sulák

Foto: Jozef Sulák

Nepoškvrnené srdce Panny Márie
a deň predtým v piatok bola slávnosť
Božského Srdca Ježišovho. Birmovanci tak dostali veľmi dôležitý
impulz pre život s tými najmocnejšími pomocníkmi. Sviatosť sa udeľuje mladým na prahu dospelosti, lebo
prijatie Ducha Svätého a pomazanie
krizmou završuje tri základné sviatosti dospelého kresťana, ktorý je už
schopný svedčiť o svojej viere a žiť
v súlade s ňou.
Príprava 82 birmovancov prebiehala
kvôli pandémii koronavírusu z veľkej
časti online. Pod vedením šiestich
animátorov, mladých ľudí, blízkych
vekom a schopných byť vzorom pre
svojich zverencov, boli rozdelení do
skupiniek, a tí v spolupráci s duchovným otcom dp. Kupčíkom zabezpečovali nielen teoretickú prípravu,
ale tiež organizačnú. Posledným
bodom bol pohovor s p. dekanom
ako previerka pripravenosti kandidáta na prijatie sviatosti. Po nej
si vo sviatosti zmierenia očistili birmovanci a ich príbuzní svoje srdce
od hriechov vo sviatosti zmierenia.
Viacerí kňazi dekanátu prišli na pomoc s touto službou, ako to robievajú
pred Veľkou nocou a Vianocami, aby
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jeme doň víno. Aj srdce máme vyprázdniť od nevhodného obsahu
a dať mu novú náplň. Vyzval birmovancov, aby prežili to, čo sa v tejto
sviatosti udeľuje, aby počúvali vnuknutia Ducha Svätého a riadili sa nimi
v živote. Po homílii si birmovanci
obnovili krstné sľuby a nasledoval

v ktorej sa sviatosť udeľuje, s otcom
biskupom koncelebroval okrem dp.
Kupčíka ako domáceho duchovného
otca, aj súčasný dekan Radošinského
dekanátu dp. Marián Janček z Urminiec, dp. Pavol Čurka z farnosti
Čermany, tajomník otca biskupa
z Nitry a na pozvanie dp. Kupčíka
prišiel tiež spevácky zbor z Trenčína, dobre známy aj otcovi biskupovi. Priestor kostola bol vyhradený
pre birmovancov a ich birmovných
rodičov, ostatní príbuzní mali sedenie, ozvučenie i obraz na plátne zabezpečené vonku. Počasie našťastie
vydržalo.
Otec biskup vo svojej homílii
pripomenul udalosti zoslania Ducha
Svätého a vyzval mladých, aby si
uvedomili, že ide o mimoriadne
veľký deň pre nich. Zdôraznil termín konania sviatosti medzi sviatkami svätých sŕdc Ježiša a Márie.
Ďalej hovoril o tom, čo vlastne vieme
o Duchu Svätom, o udeľovaní jeho
darov každému človeku podľa jeho
schopností. Položil tiež rečnícku
otázku, prečo nie sme po birmovke,
v ktorej už druhýkrát prijmeme
Ducha Svätého, svätejší. Je to ako
keď vylejeme z pohára vodu a nale-

samotný akt vkladania rúk a pomazania krizmou. Birmovanci pritom
postupne prichádzali každý so svojím birmovným rodičom pred otca
biskupa. Ďalej pokračovala svätá
omša zvyčajným spôsobom.
V závere slávnosti poďakovali birmovanci a rodičia otcovi biskupovi
za vyslúženie sviatosti, dp. Kupčíkovi
za prípravu a on zase otcovi biskupovi za sprostredkovanie dobrodení.
Poprosil ho tiež o posvätenie nových
vitrážových okien na kostole, čo on
„rád“, ako povedal, aj urobil.
Po slávnosti prešiel otec biskup
v sprievode s miništrantmi a koncelebrujúcimi kňazmi pomedzi
zhromaždených veriacich pred kostolom, požehnal ich a obdaril svojím typickým srdečným úsmevom.
Na schodišti pred farskou budovou
sa na pamiatku všetci odfotili.
Slávnostný pamätný deň pokračoval pre birmovancov v kruhu rodiny.
Všetci im želáme, aby ovocie tohto
významného dňa natrvalo zostalo v ich srdciach a aby vo svete, do
ktorého sa postupe rozídu, svedčili o prijatej milosti svojím dobrým
a správnym životom.
Antónia Sigetová
Foto: Jozef Sulák
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby VII.-VIII.-IX. 2021
Júl 2021

Všeobecný: Aby sme sa odvážne
a s nadšením usilovali nadväzovať
dialóg a budovať priateľstvo, keď
nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti.
Úmysel KBS: Aby živá úcta
k svätým Cyrilovi a Metodovi bola
podnetom novej evanjelizácie celej
našej spoločnosti.

Vysluhovanie
sviatosti zmierenia

Pol hodiny pred svätou omšou vo
farskom kostole, ak to epidemiologická situácia dovolí.
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.

August 2021

September 2021

Adorácia - vo farskom kostole
v Radošine:
• 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.

s kňazom osobne alebo telefonicky
(č. tel. 53 98 281).
Sviatosť manželstva: Snúbenci 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.

Evanjelizačný: Za Cirkev, aby od
Ducha Svätého prijala milosť a silu
obnovovať sa v duchu evanjelia.
Úmysel KBS: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa
bude konať budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti
v Najsvätejšej sviatosti.

KATECHÉZA

Sviatosť krstu: Rodičia, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, si dohodnú
termín krstu a katechézy pred ním

Všeobecný: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia
v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili
z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.
Úmysel KBS: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným
v praktických činoch a živote našej
spoločnosti.

www.radosina.nrb.sk
FB: Farnosť Radošina

Významné liturgické dni
Júl 2021
2. Návšteva Panny Márie
3. sv. Tomáš, apoštol
sv. Cyril a sv. Metod,
5.
vierozvestovia
sv. Andrej Svorad a Beňadik,
17.
patróni Nitrianskej diecézy
22. sv. Mária Magdaléna sviatok
sv. Brigita, rehoľníčka,
23.
patrónka Európy sviatok
sv. Joachim a Anna,
26.
rodičia Panny Márie

sviatok
sviatok
slávnosť
sviatok
sviatok
sviatok
spomienka

August 2021
6. Premenenie Pána
sv. Terézia Benedikta z Kríža,
9.
mučenica, patrónka Európy
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sviatok

10. sv. Vavrinec, diakon, mučeník
15. Nanebovzatie Panny Márie
24. sv. Bartolomej, apoštol

sviatok
slávnosť
sviatok

September 2020
8. Narodenie Panny Márie
14. Povýšenie sv. Kríža
Sedembolestná Panna Mária, patrónka
15.
Slovenska
21. sv. Matúš, apoštol a evanjelista
22. sv. Emerám, biskup a mučeník
29. sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjel

sviatok
sviatok
slávnosť
sviatok
spomienka
sviatok

Veni Sancte – 5.IX. nedeľa - detská, študentská sv. omša

sviatok
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