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Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva.
Ž 66

Úvod
Bratia a sestry, milé deti, drahí moji!
„Z rúcha zla sa vyzliekajme, v čnosť sa
obliekajme, srdce Kristu prichystajme,
pokánie konajme…“ Toto je text posledného veršu adventnej piesne z JKS pod
číslom 28.
O to, aby sme sa z rúcha zla vyzliekali, čnosť si obliekali a srdce Kristovi
prichystali, o to sme sa azda cez Advent
v pokore snažili…
Pre všetkých nás sú tu slová a volanie
anjelov, ktoré patria k týmto najkrajším
sviatkom: „Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto
vám bude znamením: nájdete Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ /Lk
2, 11-12/
Boží anjel tak ako pozýval pastierov,
pozýva aj nás, aby sme sa vydali na cestu s otvoreným srdcom a išli sa pokloniť
Dieťaťu, uloženému v jasliach. Božím
znamením je jednoduchosť. On sa stáva
malým.

Náš otec biskup Viliam Judák vo svojej
knihe „Jezuliatko prichádza“ píše takýto príbeh:
„V nebi žil anjelik, ktorý bol taký malý, že
ho často prehliadali. Neoplýval zvláštnym
hudobným nadaním, ani nevedel pekne
maľovať. Bol z toho niekedy dosť smutný.
Jedného dňa nastal v nebi veľký rozruch,
lebo archanjel Gabriel nariadil všetkým
anjelom, aby si na narodenie Božieho
dieťaťa pripravili nejaké prekvapenie.
Všetci maľovali, tvorili niečo pekné a piekli
chutné veci, len malému anjelovi nič neprichádzalo na um. Až prišla Svätá noc.
Všetci anjeli sa tlačili so svojimi krásnymi
darčekmi okolo Jezuliatka. Len malý anjel
si skleslo pomyslel: najlepšie by bolo, keby
som sa niekam skryl, veď tu stojím s prázdnymi rukami. Ale Dieťa v jasliach si sotva
všímalo nádherné darčeky veľkého anjelského zboru; pozrelo sa na malého anjela,
ktorý so slzami v očiach stál vo dverách.
To mu dodalo odvahu pristúpiť bližšie:
opatrne a nežne pohladkal prikrývku, do

ktorej Mária zavinula Dieťa, a Ježiško sa
na anjelika usmial. Srdce malého anjela
sa naplnilo takou láskou, že zodvihol ruku
a malého Ježiška požehnal. A zrazu mu
bolo jasné, že aj on svojimi nešikovnými
rukami predsa len niečo dokáže: pohladiť
a žehnať.“
Prajem všetkým nám, aby sme v tomto milostivom čase pokľakli pred Darom nebies, pred Božím Synom a nežne
pohladkali prikrývku, v ktorej je Betlehemské Dieťa uložené.
V týchto neľahkých časoch, keď počúvame
veľa zlých správ, počujeme jednu úžasnú:
Boží Syn opustil nebeskú ríšu a rozhodol sa stretnúť s ľudskou biedou…
Neprichádza so silou. Nechce od nás
nič iné, len našu lásku – aby sme ho
spoznávali a viac mu dôverovali.
Milostiplné, požehnané, pokojné vianočné sviatky…Nech vás Betlehemské Dieťa žehná a ochraňuje.
Milan Kupčík, váš farár
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Správy zo života farnosti
• Aj v tomto roku sa farnosť
zapojila do akcie Milión detí
sa modlí ruženec. Koná sa
každý rok 18. októbra a podľa
želania sv. pátra Pia sa do nej
v tento deň zapájajú deti na celom svete. Za pokoj sa modlili
deti 3. a 4. ročníka pod vedením
p. katechétky A. Krškovej spolu
s prítomnými veriacimi.

2. 10. sv. omša za 70 r. jubilantov

• 2. októbra sme vo farnosti
pokračovali v tradícii svätých
omší za jubilujúcich farníkov, pokrstených alebo žijúcich
v niektorej z obcí farnosti. Vo
svätej omši sa tentoraz za dar
života poďakovali sedemdesiatnici a prosili tiež o milosť pre tých
svojich vrstovníkov, ktorí sa tohto veku nedožili.
• V ružencovom mesiaci október sa veriaci denne stretávali
na modlitbe posvätného ruženca, a to buď pred svätou omšou
alebo podvečer dňa vo farskom
kostole. V nedele popoludní
sa vo farskom kostole modlili
sv. ruženec aj so zamysleniami
k jednotlivým desiatkom podľa
stavov: deti, ružencové bratstvo,
matky, mládež – misijná nedeľa,
zmiešaná skupiny muži a ženy.
V súčasnosti je v Radošine 13
ruží, čo by malo byť 260 členov
živého ruženca. Keďže v minulom roku a v prvej polovici tohto
roka zomrelo niekoľko starších
členov ružencového bratstva v Radošine, zostali viaceré
ruže neúplné, a tak sa záujemcovia o členstvo v Bratstve
posv. ruženca môžu prihlásiť
u niektorej z horliteliek ale-

bo predsedníčky Gabriely
Krajčírovej a podľa možnosti
ich tak doplniť. Ak by sa to nepodarilo, bolo by nevyhnutné znížiť
ich počet.
• 16. októbra sa už po druhý raz
uskutočnil celodenný farský
turistický pochod. Tentokrát
sa 34 turistov vrátane detí pod
vedením p. dekana Kupčíka vybralo spolu na kopec Marhát.
Peší pochod absolvovali zo susednej obce Nitrianska Blatnica,
kam sa dopravili individuálne
autami a po krátkej zastávke pri
Rotunde sv. Juraja vystúpili na
vrchol s rozhľadňou. Tam rozložili vatru a opiekli si slaninu
a špekáčiky. Počasie vyšlo, nálada bola výborná.
Turisti na zastávke pri Rotunde sv. Juraja

• Misijnú nedeľu, ktorá pripadla na 24. októbra, pripomínala vo
farskom kostole osobitná výzdoba pred obetným stolom. Tvoril
ju rozsvietený glóbus a ruženec
zo svietiacich kahančekov a farebných stužiek, predstavujúcich
jednotlivé kontinenty. V rámci
homílie čítal p. dekan časť posolstva Pápežských misijných diel
k misijnej nedeli a konala sa tiež
misijná zbierka. Jej výnos poputuje pre Keňu, kde pôsobí slovenský misionár Ivan Ďuriš.
• Od 30. októbra sa počet nedeľných svätých omší zvýšil o dve.
Boli pridané v sobotu večer vo
filiálkach, nakoľko sa zhoršila epidemiologická situácia
súvisiaca s treťou vlnou pandémie Covid 19. Kvôli ochrane
zdravia sa na týchto sobotných
sv. omšiach mali zúčastniť najmä
nezaočkovaní.
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Misijný ruženec pred obet. stolom

• Ako príprava na sviatok Všetkých svätých a možnosť získavania úplných odpustkov pre
zosnulých v novembri mohli veriaci prijať sviatosť zmierenia už
v poslednom októbrovom týždni. V deň sviatku, keďže počasie prialo, boli sväté omše vo
filiálkach slúžené vonku, 2.
novembra, na sviatok všetkých
verných zosnulých, sa veriaci
z Radošiny po večernej svätej
omši presunuli na cintorín a tam
sa pod vedením p. dekana spolu
pomodlili pobožnosť za zomrelých.
• Zhoršujúca sa situácia s Covidom si vyžiadala opäť znižovať
počet veriacich na bohoslužbách,
preto od 15. novembra bol veri-

acim v čiernych okresoch podľa
covidautomatu udelený dišpenz
od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Z tohto dôvodu bol počet nedeľných
svätých omší v našej farnosti
od 21. novembra rozšírený ešte
o jednu v nedeľu ráno v Radošine.
Takto bolo vo farnosti slúžených
sedem nedeľných svätých omší.
Ani táto ústretovosť však dlho
nevydržala, už o polnoci z 24.
na 25. novembra bol vyhlásený
celoštátny lockdown a zákaz
verejných slávení. Opäť sa
prešlo na streamovanie svätých
omší a ich slúženie len s nevyhnutnou asistenciou.
• 28. novembra sa začalo Adventné obdobie. Tradičné

požehnávanie
adventných
venčekov veriacich sa muselo
kvôli obmedzeniam uskutočniť
len na diaľku prostredníctvom
prenosu. V rámci homílie sa
čítal pastiersky list na Prvú
adventnú nedeľu. Okrem
povzbudivých slov k prežívaniu
adventného obdobia v ňom otcovia biskupi oznamovali veriacim, že od 1. januára 2022 sa
začne používať nový misál, čo
je po Svätom písme druhá najdôležitejšia bohoslužobná kniha
a priblížili niektoré zmeny, ktoré
v ňom sú. Vysvetlili dôvod týchto zmien; súvisia najmä s presnejším prekladom niektorých textov, napríklad i slov premenenia.
Veriaci sa s nimi oboznámia postupne pri slávení svätých omší.
Sviatosť zmierenia a Eucharistiu bolo možné v čase lockdownu prijať vždy pol hodiny
pred sv. omšou v Radošine, na
prvý piatok už od 16. hod.
V oznamoch prvej adventnej
nedele ohlásil p. dekan adventnú úlohu pre deti. Na papierovú košieľku pre Ježiška (obdržia
na náboženstve) majú zapisovať
svoje dobré skutky a vymaľovať
ju, na Vianoce ju zavesia na detský vianočný stromček v kostole
ako ozdobu.

Svätý Otec František o modlitbe
Modliť sa nie je ľahké, a preto od
modlitby unikáme. Zakaždým, keď
sa chceme modliť, hneď prichádzajú
na myseľ toľké iné činnosti, ktoré sa
v tom okamihu javia ako dôležitejšie
a urgentnejšie. Takmer vždy, keď
sme odsunuli modlitbu, si uvedomíme, že tie veci neboli skutočne podstatné, a možno sme
premárnili čas. Nepriateľ nás takto klame. Veriaci nikdy nevypnú
v modlitbe.
Zdá sa, že aj modlitba, s ktorou sa
Ježiš obracia na Otca v Getseman-

och, zostáva nevypočutá: „Otče, ak
je to možné, vezmi odo mňa to,
čo ma čaká.“ Syn však musí vypiť kalich utrpenia až do dna. Ale
Biela sobota nie je poslednou kapitolou. Zlo je pánom predposledného dňa, len toho predposledného
momentu, keď je noc najtemnejšia,
tesne pred brieždením. V predposledný deň je pokušenie, v ktorom nás
zlo chce presvedčiť, že vyhralo.
Niekto sa môže modliť aj
z pomýlených motívov, napríklad,
aby sme porazili nepriateľa vo vo-

jne, bez toho, aby sme sa spýtali, čo si o tej vojne myslí Boh. Je
ľahké napísať na zástavu „Boh je
s nami“; no len máloktorí sa zaoberajú overovaním si toho, či oni
sami sú skutočne s Bohom. Boh
má počas modlitby obrátiť nás, nie
my máme obrátiť Boha. POKORA.
Ja sa idem modliť, no ty, Pane, obráť
moje srdce, aby som prosil o to, čo je
dobré, o to, čo bude lepšie pre moje
duchovné zdravie.
Prevzaté z TK KBS
Pripravila – st -
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby I. - II. - III. 2022
Január 2022

Evanjelizačný úmysel: Aby všetci
ľudia, ktorí trpia pre náboženskú
diskrimináciu alebo prenasledovanie, našli v spoločnosti, kde žijú,
uznanie vlastných práv a dôstojnosti, prameniacich zo skutočnosti, že
sme bratmi.
Úmysel KBS: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako
prameňu Božieho zjavenia, lepšie

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:

spoznávali Božie slovo a podľa neho
žili.

povolania.

Február 2022

Všeobecný úmysel: Aby sme my
kresťania, čeliac novým výzvam
bioetiky, modlitbou a sociálnou
prácou vždy podporovali život.
Úmysel KBS: Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky
problémy a ťažkosti podľa Svätej
rodiny.

Všeobecný úmysel: Aby rehoľníčky a zasvätené ženy, ktorým
ďakujeme za ich misiu a odvahu,
i naďalej nachádzali nové odpovede
na výzvy našej doby.
Úmysel KBS: Aby chorí obetovali
svoje utrpenie za kňazské a rehoľné
• 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.

KATECHÉZA

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

Marec 2022

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 svia
tosti 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.
www.radosina.nrb.sk
FB: Farnosť Radošina

Významné liturgické dni
OD 1. JANUÁRA 2022 SA POUŽÍVA NOVÝ MISÁL

Január 2022
1.
6.
9.
17.
23.
24.
25.
26.
28.
31.

Panny Márie Bohorodičky
Zjavenie Pána
Krst Pána
Sv. Antona, opáta
Nedeľa Božieho slova
Sv. Františka Saleského, bs. a učiteľa
Cirkvi
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sv. Timoteja Títa, biskupov
Sv. Tomáša Akvinského, kň. a učiteľa
Cirkvi
Sv. Jána Bosca, kňaza

slávnosť
slávnosť
sviatok
spomienka
spomienka
sviatok
spomienka
spomienka
spomienka

Február 2022
2. Obetovanie Pána
3. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
10. Sv. Školastiky, panny

sviatok
spomienka
spomienka

11.
14.
22.
23.

Panny Márie Lurdskej
Sv. Cyrila a sv. Metoda, patrónov Európy
Katedra sv. Petra, apoštola
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

spomienka
sviatok
spomienka

Marec 2022
2.

Popolcová streda, prísny pôst
Sv. Cyrila Jeruzalemského, bs. a učiteľa
18.
Cirkvi
Sv. Jozefa, ženícha Prebl. Panny
19.
Márie
25. Zvestovanie Pána

spomienka
slávnosť
slávnosť

1. január – Svetový deň pokoja / Úplné odpustky pri
speve Príď, Duchu Svätý tvorivý
6. január – požehnávanie príbytkov
18. až 25. január – Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov
2. február – požehnávanie hromničných sviec
3. február – Svätoblažejské požehnanie hrdla
ZMENA ČASU: 27. marca v noci z 2.00 na 3.00 hod.

